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 Ärende Beteckning Förslag 

4.  Visstidspension för 
förtroendevald 
 

2022-00725  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beviljar Eva Borg visstidspension 
enligt Bestämmelser om pension och inkomstgaranti, 
PBF, antagna av kommunfullmäktige den 9 juni 
2005, § 97, samt beslutar att visstidspension ska 
betalas ut från och med januari 2023.  
Kommunstyrelsen delegerar till kommundirektören 
att fortsättningsvis besluta i ärendet om Eva Borgs 
visstidspension enligt PBF, om beslutet inte är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 
Kommundirektören får vidaredelegera rätten att fatta 
beslut. 

5.  Omfördelning av budget i 
lokalplan Samlokalisering 
daglig verksamhet Kyrkskolan 
 

2022-00749  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner utökad budget för 
projektet Samlokalisering daglig verksamhet 
Kyrkskolan, löpnummer 512 i lokalplanen, med 9,7 
miljoner kronor. 
Kommunstyrelsen finansierar utökningen genom att 
investeringsmedel omfördelas från projekt 230 
Skårby utbildningslokaler och 136 Skårby fullmåtts 
idrottshall. 

6.  Ansökan om planbesked för 
Fors 1:387 
 

2022-00579  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen 
avser att inleda en detaljplanläggning för att pröva 
lämpligheten av bostäder inom Fors 1:387 i 
Kungsbacka stad. Exploateringens omfattning så som 
antalet lägenheter och bebyggelsens höjd ska utredas 
under detaljplanearbetet.  
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag 
att ta fram en projektbeställning för upprättande av 
detaljplan för bostäder inom Fors 1:387 samt för 
kommunal service inom de kommunägda 
fastigheterna Kungsbacka 4:1 och 4:2. 
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7.  Godkännande av avtal om 
parkeringsavlösen för Banken 
11 
 

2019-00218  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner avtal om 
parkeringsavlösen, innebärande att kommunen 
upplåter åtta parkeringsplatser inom 
parkeringsområde centrum för en ersättning om 
175 000 kronor/plats till förmån för Fastigheten 
Banca 11 AB ägare till fastigheten Banken 11. 
Kommunstyrelsens ordförande och 
kommundirektören, eller deras respektive ersättare, 
utses att för kommunens räkning underteckna avtalet 
samt övriga för ärendets genomförande nödvändiga 
handlingar. 
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att 
träffa eventuellt tilläggsavtal om det krävs på grund 
av justering av antalet erforderliga platser efter 
slutligt beviljat bygglov, inklusive att underteckna 
sådant avtal. 

8.  Godkännande av tilläggsavtal 
till köpeavtal avseende 
försäljning av Duvehed 2:51, 
Duvehed verksamhetsområde 
 

2021-00681  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner tilläggsavtal till 
köpeavtal avseende försäljning av Duvehed 2:51, 
Duvehed verksamhetsområde mellan kommunen och 
Logistea Duvehed 2:51 AB, undertecknat av Logistea 
Duvehed 2:51 AB 2022-10-20.  
Kommunstyrelsens ordförande och 
kommundirektören, eller deras respektive ersättare, 
utses att för kommunens räkning underteckna 
tilläggsavtalet samt övriga nödvändiga handlingar för 
avtalets genomförande. 

9.  Svar på Kulturdepartementets 
remiss av betänkandet av 
kommittén Demokratin 100 år 
- samling för en stark 
demokrati (SOU 2022:28)  

2022-00574  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2022-10-19, 
och översänder det som sitt svar till 
Kulturdepartementet. 

10.  Svar på Länsstyrelsens remiss 
över ansökan om Natura 2000-
tillstånd för vindkraftsparken 
Galatea-Galene 

2022-00635  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2022-11-08, 
och översänder det som sitt svar till Länsstyrelsen i 
Hallands län. 
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11.  Svar på Länsstyrelsens remiss 
över ansökan om tillstånd för 
vindkraftsparken Galatea-
Galene i Sveriges ekonomiska 
zon i Kattegatt utanför 
Hallandskusten 

2022-00188  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2022-11-08, 
och översänder det som sitt svar till Länsstyrelsen i 
Hallands län. 

12.  Svar på 
Infrastrukturdepartementets 
remiss av utredning av mål om 
ökad andel cykling i Sverige 

2022-00585  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2022-10-19, 
och översänder det som sitt svar till 
Infrastrukturdepartementet. 

13.  Anmälan av delegeringsbeslut 
 

2022-00006  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av 
delegeringsbeslut. 

14.  Redovisning av inkomna 
skrivelser 
 

2022-00004  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen noterar redovisningen av inkomna 
skrivelser till protokollet. 

15.  Rapport från nämnden för Vård 
& Omsorg av ej verkställda 
beslut enligt SoL och LSS, 
kvartal 2, 2022 
 

2022-00690  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden 
för Vård & Omsorg enligt 16 kap 6 f § 
socialtjänstlagen och 28 f § lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade till protokollet. 

16.  Rapport från nämnden för 
Individ & Familjeomsorg av ej 
verkställda beslut enligt SoL 
och LSS, kvartal 2, 2022 
 

2022-00721  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden 
för Individ & Familjeomsorg enligt 16 kap 6 f § 
socialtjänstlagen och 28 f § lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade till protokollet. 

17.  Överföring av budgetansvar 
avseende boende för nyanlända 
 

2022-00422  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige överför budgetansvar för 
boende för nyanlända från kommunstyrelsen till 
nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, vilket 
för 2022 är 4 722 000 kronor och för 2023 4 850 000 
kronor. 
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18.  Taxa för plan- och 
byggverksamhet 
 

2022-00278  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar Taxa för plan- och 
byggverksamheten i Kungsbacka kommun, daterad 
2022-09-22. 
Taxan träder i kraft den 1 januari 2023 och tillämpas 
på de ärenden som kommer in från och med denna 
tidpunkt. 
Kommunfullmäktige beslutar att avgiften per timme 
för tjänster enligt tabell A sätts till 1 250 kronor och 
för tjänster enligt tabell B till 1 000 kronor.  
Kommunfullmäktige ger byggnadsnämnden 
respektive kommunstyrelsen i uppdrag att årligen 
justera avgiftsbeloppen för respektive verksamhet i 
enlighet med taxans bestämmelse 4. Indexjustering 
av taxan. 

19.  Taxa för offentlig kontroll av 
livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter 
 

2022-00641  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar taxa för offentlig kontroll 
av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, daterad 
2022-10-04, att gälla från och med den 1 januari 
2023. 
Kommunfullmäktige beslutar att avgiften per timme 
sätts till 1 350 kronor.  
Kommunfullmäktige ger nämnden för Miljö & 
Hälsoskydd i uppdrag att årligen justera 
avgiftsbeloppen i enlighet med taxans bestämmelser 
§ 8 Indexuppräkning.  
Taxa för offentlig kontroll och vissa 
jordbruksprodukter, antagen av kommunfullmäktige 
2022-05-10, § 75, upphör att gälla samtidigt som ny 
taxa träder i kraft. 
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20.  Antagande av Lokala 
avfallsföreskrifter 
 

2022-00687  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar Lokala avfallsföreskrifter, 
daterade 2022-08-23, att ingå i Kungsbacka 
kommuns renhållningsordning, antagen av 
kommunfullmäktige 2016-12-06, § 198. 
De Lokala avfallsföreskrifterna gäller från och med 1 
januari 2023.  
Lokala renhållningsföreskrifterna i Kungsbacka 
kommuns renhållningsordning, antagna av 
kommunfullmäktige 2016-12-06, § 198, upphör 
samtidigt att gälla. 

21.  Redovisning av icke 
färdigberedda motioner  
(2, 2022) 
 

2022-00049  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar redovisningen av icke 
färdigberedda motioner till och med 2022-09-30 till 
protokollet. 

22.  Svar på motion från Eva Borg 
(S) om att ta fram en 
träbyggnadsstrategi 
 

2021-01157  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med 
hänvisning till att dess syfte redan uppfylls i 
kommunens övergripande mål och fokusområde, 
klimatstrategins mål om begränsning av utsläpp av 
klimatgaser samt med hänvisning till de pågående 
rutiner som kommunen har vid nybyggnation. 
Tillämpningen av dessa pekar på att vi över tid ska 
välja bästa möjliga teknik för att minimera våra 
koldioxidutsläpp och inte låsa oss till ett 
byggmaterial. 

23.  Svar på motion från Agnetha 
Ernegård (-) om lägenheter till 
studenter och anställda i Vård 
& Omsorgs boenden 
 

2022-00096  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med 
hänvisning till att frågan om outnyttjade lokaler 
hanteras inom ramen för nämnden för Vård & 
Omsorgs lokalbehovsplan samt att gällande 
detaljplan inte medger att kommunen hyr ut 
lägenheterna till studenter. 
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24.  Svar på motion från Agnetha 
Ernegård (-) om att ändra ordet 
brukare till kunder/boende 
inom vård och omsorg 
 

2022-00340  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med 
hänvisning till dels att begreppet brukare inte kan 
ersättas med kunder/boende för alla insatser inom 
vård och omsorg, dels att ett införande av begreppet 
kund riskerar att förskjuta de offentligfinansierade 
insatserna, från objektivitetsprincipens krav på 
saklighet och opartiskhet i myndighetsutövningen, 
mot ett kundnöjdhetsperspektiv. 

25.  Svar på motion från Roger 
Larsson (KB) om att ändra 
ordet brukare till 
kunder/boende inom vård och 
omsorg 
 

2022-00409  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med 
hänvisning till dels att begreppet brukare inte kan 
ersättas med kunder/boende för alla insatser inom 
vård och omsorg, dels att ett införande av begreppet 
kund riskerar att förskjuta de offentligfinansierade 
insatserna från objektivitetsprincipens krav på 
saklighet och opartiskhet i myndighetsutövningen 
mot ett kundnöjdhetsperspektiv. 

26.  Svar på motion från Roger 
Larsson (KB) om pensionärers 
möjlighet att äta skollunch 
 

2022-00403  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med 
hänvisning till att det råder platsbrist i skolmatsalarna 
samt att motionens förslag försvårar skolornas arbete 
med att göra skolan till en trygg och säker plats för 
elever. 

27.  Svar på motion från Roger 
Larsson (KB) om 
fullvaccinering inom 
Kungsbacka kommuns 
verksamheter 
 

2022-00083  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser motionens yrkande ett och 
två besvarade med hänvisning till att kommunen 
redan arbetar så som motionären efterfrågar. 
Kommunfullmäktige avslår motionens tredje yrkande 
med hänvisning till att ett krav på vaccination skulle 
kunna stå i strid med lagstiftning, exempelvis 
diskrimineringslagen, i fall då sökande på grund av 
funktionsnedsättning eller religiösa skäl inte kan eller 
vill vaccinera sig samt att ett krav på vaccination 
inom kommunens samtliga verksamheter sannolikt 
inte skulle vara förenligt med god sed på 
arbetsmarknaden. 
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28.  Svar på motion från Peter 
Wesley (KD) om att utreda 
möjligheter till arbete efter 65 
 

2022-00570  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med 
hänvisning till att kommunfullmäktige 8 december 
2020 beslutat om Riktlinjer för ett långt och gott 
arbetsliv - med inriktning att få äldre att jobba längre. 

 
Lisa Andersson 
ordförande 

Patrik Johansson 
kommunsekreterare 
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§ 355 Dnr 2022-00725 
Visstidspension för förtroendevald 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beviljar Eva Borg visstidspension enligt Bestämmelser om 
pension och inkomstgaranti, PBF, antagna av kommunfullmäktige den 9 juni 2005, § 
97, samt beslutar att visstidspension ska betalas ut från och med januari 2023.  

Kommunstyrelsen delegerar till kommundirektören att fortsättningsvis besluta i 
ärendet om Eva Borgs visstidspension enligt PBF, om beslutet inte är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt. Kommundirektören får vidaredelegera rätten 
att fatta beslut. 

Jäv 
Eva Borg (S) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Eva Borg, oppositionsråd, har ansökt om visstidspension från januari 2023. Hon 
avslutar sina uppdrag i och med att mandattiden löper ut den 31 december 2022. 

I detta fall gäller Bestämmelser om pension och inkomstgaranti för förtroendevalda, 
PBF. Ett antal kriterier måste vara uppfyllda för att som förtroendevald omfattas av 
de bestämmelser som reglerar ersättningar. Ett centralt kriterium innebär att den 
förtroendevalda ska haft uppdrag motsvarande minst 40 procent av en heltid. Eva 
Borg uppfyller kraven för visstidspension enligt PBF.  

Under pensionstiden kan frågor av administrativ karaktär uppstå som ändå kräver 
beslut, till exempel samordning av förvärvsinkomster. Beslut av denna typ kan 
delegeras till kommundirektör.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-10-11 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
Kommunstyrelsens förvaltnings. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det.  
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Visstidspension för förtroendevald 
 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beviljar Eva Borg visstidspension enligt Bestämmelser om pension och 
inkomstgaranti, PBF, antagna av kommunfullmäktige den 9 juni 2005, § 97, samt beslutar att 
visstidspension ska betalas ut från och med januari 2023.  

Kommunstyrelsen delegerar till kommundirektören att fortsättningsvis besluta i ärendet om Eva Borgs 
visstidspension enligt PBF, om beslutet inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 
Kommundirektören får vidaredelegera rätten att fatta beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Eva Borg, oppositionsråd, har ansökt om visstidspension från januari 2023. Hon avslutar sina uppdrag 
i och med att mandattiden löper ut den 31 december 2022. 

I detta fall gäller Bestämmelser om pension och inkomstgaranti för förtroendevalda, PBF. Ett antal 
kriterier måste vara uppfyllda för att som förtroendevald omfattas av de bestämmelser som reglerar 
ersättningar. Ett centralt kriterium innebär att den förtroendevalda ska haft uppdrag motsvarande minst 
40 procent av en heltid. Eva Borg uppfyller kraven för visstidspension enligt PBF.  

Under pensionstiden kan frågor av administrativ karaktär uppstå som ändå kräver beslut, till exempel 
samordning av förvärvsinkomster. Beslut av denna typ kan delegeras till kommundirektör.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-10-11 

Beslutet skickas till 
Eva Borg, Service:lönecenter, Kommunledningskontoret: Styrning & Ekonomi 

Beskrivning av ärendet 
Eva Borg, som i dag är oppositionsråd, har ansökt om visstidspension från januari 2023. Hon avslutar 
sina uppdrag i och med att mandattiden löper ut den 31 december 2022. 
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För förtroendevalda i Kungsbacka kommun har det funnits olika bestämmelser för pension och andra 
ersättningar och vilket bestämmelser som gäller för respektive förtroendevald beror på när denne 
påbörjade sina politiska uppdrag, i vilken omfattning och när reglerna började gälla för Kungsbacka.  

För Eva Borg gäller Bestämmelser om pension och inkomstgaranti för förtroendevalda, PBF, antagna 
av kommunfullmäktige den 9 juni 2005, § 97.  För att få ersättning genom PBF krävs att ett antal 
kriterier ska vara uppfyllda: 

Den förtroendevalda måste ansöka om pensionsförmån vad gäller visstidspension enligt § 2 i PBF. 

 Rätten till ersättning omfattar förtroendevalda som uppnått 50 men inte 65 år. 
 Den förtroendevalde ska ha haft uppdrag på heltid, eller på betydande del av heltid. 
 För att uppnå hel ersättning genom visstidspension erfordras att den pensionsgrundande tiden 

är minst 12 år. 

Eva Borg har haft uppdrag i Kungsbacka kommun sedan 1986. Hon uppfyller villkoren i 
bestämmelserna då hon haft uppdrag som oppositionsråd i Kungsbacka kommun sedan 2008 på heltid. 
och hon har fyllt 50 år, men inte 65 år. 

Beloppet för visstidspensionen beräknas av KPA Pensionsservice AB. Beloppet ska samordnas med 
andra förvärvsinkomster. 

Visstidspensionen betalas ut till dess den övergår i ålderspension, vilket är 15 månader. Den totala 
kostnaden uppgår till 1,1 miljoner kronor, inklusive löneskatt (24,26 procent). 

Fram till dess att Eva Borg fyller 65 år ska hon lämna uppgifter lämnas om sådana 
inkomstförhållanden som kan påverka samordningen med visstidspensionen. Från samordningen 
undantas 1/12 prisbasbelopp per månad därefter minskas beloppet med 75 procent gånger en i avtalet 
reglerad tidsfaktor. 

Om Eva Borg beviljas visstidspension har hon per automatik rätt till ålderspension enligt PBF. 
Visstidspensionen övergår till ålderspension vid 65 år. KPA bevakar och gör ändringen. Något särskilt 
beslut krävs inte. 

 

 
Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 
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§ 354 Dnr 2022-00749 
Omfördelning av budget i lokalplan Samlokalisering daglig verksamhet 
Kyrkskolan 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner utökad budget för projektet Samlokalisering daglig 
verksamhet Kyrkskolan, löpnummer 512 i lokalplanen, med 9,7 miljoner kronor. 

Kommunstyrelsen finansierar utökningen genom att investeringsmedel omfördelas 
från projekt 230 Skårby utbildningslokaler och 136 Skårby fullmåtts idrottshall.  

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg har för avsikt att samlokalisera daglig 
verksamhet för sina målgrupper i Kyrkskolan i centrala Kungsbacka. Nämnden 
bedriver i dag verksamhet i såväl inhyrda lokaler som i lokaler med rivningskontrakt.  

I tidigt skede hösten 2021 studerades översiktliga lösningar av lokalanpassningar 
som i huvudsak innebar åtgärder inom tillgänglighet och brand. 

Kyrkskolan skyddas i gällande detaljplan från 2001 som anger att användning ska 
anpassas till bebyggelsens kulturvärden, att byggnaden inte får rivas samt att ändring 
inte får förvanska byggnadens karaktär. 

Projektet startade upp våren 2022 och efter genomförd projektering påbörjades en 
upphandling av byggentreprenad. Under arbetet har det framkommit att budgeten 
behöver utökas till följd av bland annat prisläge på marknaden. Dessutom har mer 
omfattande åtgärder identifierats då till exempel byggnadens skick har visat sig vara 
sämre samt att mer omfattande elarbeten krävs än vad som tidigare bedömts. 

Detta innebär att projektet Samlokalisering daglig verksamhet Kyrkskolan behöver 
utökad investeringsbudget med 9,7 miljoner kronor vilket ger en total 
investeringsbudget om 14 miljoner kronor. Förslaget är att finansiering sker inom 
befintlig investeringsbudget och genom omfördelning av budgetmedel från projekt 
230 Skårby utbildningslokaler och 136 Skårby fullmåtts idrottshall. Ingen utökad 
upplåning krävs med denna förändring.  

Projekt 230 Skårby utbildningslokaler och 136 Skårby fullmåtts idrottshall beräknas 
färdigställas till höstterminsstart 2023 och visar på ett överskott, vilket möjliggör 
omfördelning av medel. Den förändrade hyreskostnaden som följer av den utökade 
investeringen föreslås finansieras från samma projekt 230 Skårby utbildningslokaler, 
136 Skårby fullmåtts idrottshall och projekt 1202 Tillfälliga medel. 

Möjligheten att genomföra justering mellan olika lokalprojekt under året finns 
beskriven i avsnittet ekonomistyrningsprinciper i kommunbudget 2022, plan 2023–
2024. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-10-18 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Omfördelning av budget i lokalplan Samlokalisering daglig verksamhet Kyrkskolan 
 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner utökad budget för projektet Samlokalisering daglig verksamhet 
Kyrkskolan, löpnummer 512 i lokalplanen, med 9,7 miljoner kronor. 

Kommunstyrelsen finansierar utökningen genom att investeringsmedel omfördelas från projekt 230 
Skårby utbildningslokaler och 136 Skårby fullmåtts idrottshall.  

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg har för avsikt att samlokalisera daglig verksamhet för sina 
målgrupper i Kyrkskolan i centrala Kungsbacka. Nämnden bedriver i dag verksamhet i såväl inhyrda 
lokaler som i lokaler med rivningskontrakt.  

I tidigt skede hösten 2021 studerades översiktliga lösningar av lokalanpassningar som i huvudsak 
innebar åtgärder inom tillgänglighet och brand. 

Kyrkskolan skyddas i gällande detaljplan från 2001 som anger att användning ska anpassas till 
bebyggelsens kulturvärden, att byggnaden inte får rivas samt att ändring inte får förvanska byggnadens 
karaktär. 

Projektet startade upp våren 2022 och efter genomförd projektering påbörjades en upphandling av 
byggentreprenad. Under arbetet har det framkommit att budgeten behöver utökas till följd av bland 
annat prisläge på marknaden. Dessutom har mer omfattande åtgärder identifierats då till exempel 
byggnadens skick har visat sig vara sämre samt att mer omfattande elarbeten krävs än vad som tidigare 
bedömts. 

Detta innebär att projektet Samlokalisering daglig verksamhet Kyrkskolan behöver utökad 
investeringsbudget med 9,7 miljoner kronor vilket ger en total investeringsbudget om 14 miljoner 
kronor. Förslaget är att finansiering sker inom befintlig investeringsbudget och genom omfördelning 
av budgetmedel från projekt 230 Skårby utbildningslokaler och 136 Skårby fullmåtts idrottshall. Ingen 
utökad upplåning krävs med denna förändring.  

Projekt 230 Skårby utbildningslokaler och 136 Skårby fullmåtts idrottshall beräknas färdigställas till 
höstterminsstart 2023 och visar på ett överskott, vilket möjliggör omfördelning av medel. Den 
förändrade hyreskostnaden som följer av den utökade investeringen föreslås finansieras från samma 
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projekt 230 Skårby utbildningslokaler, 136 Skårby fullmåtts idrottshall och projekt 1202 Tillfälliga 
medel. 

Möjligheten att genomföra justering mellan olika lokalprojekt under året finns beskriven i avsnittet 
ekonomistyrningsprinciper i kommunbudget 2022, plan 2023–2024. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-10-18 
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Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret: Styrning & Ekonomi, nämnden för Service och nämnden för Individ & 
Familjeomsorg 

 

Malin Aronsson     Lovisa Eld  

Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef 



Lokaler och boenden
Kungsbacka kommun är en attraktiv tillväxtkommun, geografiskt placerad i en av 
Sveriges starkaste tillväxt- och arbetsmarknadsregioner  Antalet invånare ökar 
varje år och nya lokaler behövs för att möta behovet från befolkningsökningen 

Kommunen har en omfattande verksamhet som bedrivs i 
olika lokaler. Dessutom förmedlar kommunen olika slags 
boenden för grupper i samhället som har svårt att få bostad 
på vanligt sätt. Det kan handla om boenden för äldre, per-
soner med funktionsnedsättning, nyanlända samt socialt 
utsatta personer. Kommunen både äger och hyr in lokaler 
och boenden.

Kommunfullmäktige har antagit följande lokalpolicy:
Kommunen ska genom aktiv lokalförsörjning tillhandahålla 
och bibehålla ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler över 
tiden.

Varje år beslutar nämnderna om bedömt lokalbehov de 
kommande fem åren baserat på befolkningsprognoser och 
lokalprognoser. Dessa behov sammanställs av kommunens 
lokalgrupp till en lokalbehovsplan som bearbetas vidare till 
en lokalplan som ska vara möjlig att genomföra ekono-
miskt, tidsmässigt och fysiskt. Lokalplanen som utgör del 
av kommunens flerårsbudget beslutas av kommunfullmäk-
tige.

Lokalförsörjningsprocessen
För enhetlig och tydlig hantering av lokalbehoven ska 
samtliga lokalbehov handläggas enligt den så kallade 
lokalförsörjningsprocessen som inleds med en lokalplane-
ringsprocessfas. Handläggningen av lokalbehov ska vara 
gemensam för kommunens samtliga förvaltningar och 
processen ska användas för behov som löses genom inves-
teringar i egna lokaler och genom inhyrda lokaler. Genom-
förandeprocessen hanterar de lokalprojekt som krävs för att 
omsätta behov till färdiga lokaler.

Det övergripande målet med lokalförsörjningen är att 
uppnå en god ekonomisk hushållning med lokaler och 
service och därmed kunna frigöra resurser till kommu-
nens kärnverksamheter. Det leder i förlängningen till ett 
effektivt lokalutnyttjande och lägre kostnader totalt sett för 
hela kommunen.

Handläggningen av lokalbehoven behöver ske enligt ned-
anstående principer: 

• Lokalbehov ska omhändertas enligt lokalförsörjnings-
processens olika steg för effektiv hantering. 

• Lokalbehov ska prioriteras utifrån den så kallade 
 Prioriteringsprincipen i fallande ordning:
1.  Lokalbehov som inte är lagstyrd verk-

samhet och lokalbehov som utgörs av 
kvalitetshöjningar i befintliga lokaler 
har lägst prioritet. 

2.  Lokalbehov på grund av ny exploatering 
har medel prioritet.

3.  Lokalbehov som beror på struktur-
omvandlingar och som ger minskade 
driftskostnader samt lokalbehov på 
grund av volymutökningar inom befint-
liga områden har högst prioritet.  

• Lokallösningar ska väljas utifrån lokaleffektivitet 
enligt den så kallade Fyrstegsmodellen. Modellen 
innebär att lokallösningar ska övervägas och väljas 
enligt nedan angiven prioritetsordning:
1.  Inte tillgodose behovet alls
2. Leda om ”strömmar” av elever, boende etc. till ledig 

kapacitet i befintliga lokaler
3. Bygga om eller till befintliga lokaler
4. Bygga nya lokaler 

Behov Insamling
& utredning Förstudie Projektering Genomför-

ande Avslut

Lokalplanering

Behovsfas

Genomförande

INVESTERING OCH EXPLOATERING

• Lokallösningar ska föreslås och väljas utifrån att 
”Minska behovet av att bygga nytt genom att samut-
nyttja och bygga mer flexibelt” vilket innebär att loka-
ler eller lokaldelar så långt det är möjligt planeras för 
att kunna samnyttjas och användas för flera ändamål.

• Investeringar i egenägda lokaler ska genomföras om 
verksamheten har ett långsiktigt lokalbehov.

• Inhyrning ska prövas som ett alternativ till att äga 
fastigheter, och väljas om det råder osäkerhet om verk-
samhetens framtida innehåll och/eller omfattning och 
med hänsyn till behovstid eller om investeringsmedel 
saknas för egna investeringar. 

• Arbetet med lokalförsörjning ska bedrivas genom ett 
tätt samarbete med berörda förvaltningar.

Lokalbehov 2023–2027
Nämnderna i Kungsbacka kommun har lämnat in bostads- 
och lokalbehov för perioden 2023–2027.  Nämndernas 
beslutade behov uttrycks i volymmått, till exempel antal 
platser, antal elever eller antal förskolebarn. Behoven 
bearbetas och kostnadsbedöms utifrån nyckeltal framtagna 
av Förvaltningen för Service avseende både investerings-
utgifter samt driftskostnader. Lokalplanen bereds utifrån 
ett planerings- och genomförandeperspektiv samt med 
utgångspunkt i ovan nämnda principer.

Nya hyror för lokalinvesteringar samt inhyrda boenden 
budgeteras centralt och nämnden erhåller ram motsva-
rande 80 procent av hyran när lokalen är klar att tas i bruk. 

Resterande 20 procent finansieras inom respektive nämnds 
ram.  Ramtilldelning utgår inte för verksamhetsanpass-
ningar av lokaler. 

Investeringsbudget och hyresmedel för lokaler och boen-
den tillhör kommunstyrelsen och kommunstyrelsen kan 
justera mellan olika lokalprojekt under året. 

Projekt i lokalplanen får omsättas till projekt och startas 
upp om de understiger 15 miljoner i investeringsbe-
lopp. För projekt som överstiger 15 miljoner kronor ska 
igångsättning beslutas av kommunstyrelsen. Inhyrda behov 
där hyran motsvarar en investering på 15 miljoner eller mer 
kräver också beslut av kommunstyrelsen.  

I samband med kommunens investering i nya lokaler 
avsätts 1 procent av byggnadens byggutgift till konstnärlig 
utsmyckning. Med byggutgift avses den del av projektkost-
naden som omfattar uppförande av en byggnad exklusive 
markförvärv, projektering, markarbeten, installationer 
och byggherrekostnader. Nämnden för Kultur & Fritid 
får ansvaret att upphandla och besluta om den konstnär-
liga utsmyckningen. Ett särskilt belopp avsätts som kan 
fördelas olika mellan de lokaler som byggs. Det innebär att 
det inte alltid blir 1 procent i konstnärlig utsmyckning per 
lokal utan det kan variera mellan olika lokaler men det blir 
alltid max 1 procent totalt per år. Gäller bara byggnaderna. 
Vid investeringar i infrastruktur (gator och vägar mm) 
samt i de fall kommunen hyr in lokal från extern fastig-
hetsägare får ställning tas till konstnärlig utsmyckning i 
varje enskilt projekt. 

Foto: Amanda Liljevall, Kungsbacka kommun
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Lokalplan
Sammanfattningen av kommunens planering för lokaler och boenden presenteras i följande tabeller. Lokalplanen inne-
fattar projekt i både egna lokaler samt inhyrda lokaler och boenden. Lokalplanerna presenteras i form av volymmått, till 
exempel antal boendeplatser eller antal elever. Dessa är markerade i tabellerna per förvaltning när lokalen förväntas vara 
klar för att tas i bruk.
De lokaler som kommunen själv bygger samt investeringar i inredning och utrustning av nya lokaler planeras under 
2023 innebär investeringar på 441 miljoner kronor. Under 2024 planerar vi investera 395 miljoner kronor i nya lokaler. 

Investeringsbudget för nya lokaler och boenden, belopp i miljoner kronor

Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027

441 395 814 934 412

Hyreskostnader inklusive engångskostnader samt kapitalkostnader för inventarier, nya lokaler och boenden, 
 belopp i miljoner kronor

Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027

62 48 30 64 67

I kostnaderna ingår kostnader av engångskaraktär för exempelvis sanering, restvärden, paviljonghyror och inredning. 

Fritidsanläggningar och kulturlokaler
Fritidsanläggningarna är kommunens anläggningar för idrotts- och fritidsaktiviteter samt kulturlokaler. 

Lokaltyp och beskrivning 2023 2024 2025 2026 2027

136 Skårby fullmått idrottshall x

138 Frillesås ridhus x

139 Toalettbyggnad Stättared x

140 Iserås fullmåttshall x

142 Naturum Fjärås Bräcka x

143 Ölmevalla idrottshall (fullmått) x

114 Fjärås fritidscenter omplanering x

137 Elektronen avveckling x

INVESTERING OCH EXPLOATERING

Utbildningslokaler
Kommunens behov av utbyggnad av förskolor och skolor beskrivs nedan, uttryckt i antal barn. Lokalerna planeras också 
för att fungera både som förskole- och skollokaler. Kommunens behov om utbyggnad uttrycks nedan i antalet barn.

Lokaltyp och beskrivning 2023 2024 2025 2026 2027

207 Fjärås Må förskola 120

226 Anneberg förskola (del av samverkanshus) 120

227 Kolla förskola 160

227 a Kolla förskola infrastruktur x

230 Skårby utbildningslokaler etapp 1 620

231 Skårby utbildningslokaler etapp 2 180

136 Skårby fullmått idrottshall x

232 Trollelyckan förskola avveckling x

233 Klockaregården förskola 160

234 Klockaregården förskola avveckling paviljong -160

235 Stockalids förskola 120

236 Åsa förskola 80

237 Åsa förskola (Stora Loket) avveckling -80

238 Villa Emilia förskola avveckling x

239 Förskola centrum 120

332 Björkrisskolan paviljong avveckling -100

335 Iserås skola 200

140 Iserås fullmåttshall x

336 Ölmevallaskolan 500

143 Ölmevalla idrottshall (fullmått) x

337 Åsa skola och folkbibliotek x

338 Kvarteret Liljan skola 500

339 Kvarteret Liljan idrottssal x

340 Klinnekärrs förskola avveckling x

341 Fjordskolans paviljong avveckling och flytt -100

342 Utbildningspaviljong avveckling x

343 Utbildningspaviljong och hus anpassning x

344 Utbildningspaviljong avveckling x

345 Tingberget paviljong avveckling och flytt -100

1202 a Internationella engelska skolan, skolpeng x

312 Åsaskolan matsal och klassrum x

Noter

207 Fjärås Må förskola
Området är föremål för exploatering av nya bostäder  Nya 
förskolelokaler måste därför byggas 

226 Anneberg förskola
Området är föremål för exploatering av nya bostäder  Nya 
förskolelokaler måste därför byggas  Samordning sker med 
projekt 807 Anneberg vård- och omsorgsboende, projekt 414 
Anneberg boende med särskild service 

227 Kolla förskola
Stort underskott av förskoleplatser i Kollaområdet ger 
behov av förskola med 160 platser 

227 a Kolla förskola infrastruktur
Infrastruktur i form av tillfartsväg, VA och fjärrvärme där 
Kolla förskola blir ensam kostnadsbärare 

230 Skårby utbildningslokaler etapp 1
Området är föremål för exploatering av nytt bostadsområde  
Nya utbildningsplatser måste därför byggas  Samordning 
med projekt 136 Skårby fullmåtts idrottshall

INVESTERING OCH EXPLOATERING

Noter
136 Skårby fullmått idrottshall 
I samband med en ny skola planeras en ny fullmåtts idrotts-
hall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets 
behov  Samordning sker med projekt 231 Skårby utbildnings-
lokal 

138 Frillesås ridhus
Behov av en ny anläggning i Frillesås 

139 Toalettbyggnad Stättared 
Befintlig byggnad har passerat sitt tekniska slutår och behö-
ver ersättas 

140 Iserås fullmått idrottshall
I samband med en ny skola planeras ny fullmåtts idrotts-
hall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets 
behov  Samordning sker med projekt 335 Iserås skola 

142 Naturum Fjärås Bräcka
Utbyggnad och anpassning av köks- och personalytor utifrån 
arbetsmiljöperspektiv 
143 Ölmevalla idrottshall (fullmått) 
I samband med en ny skola planeras en ny fullmåtts idrotts-
hall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets 
behov  Samordning sker med projekt 336 Åsa nya skola  

114 Fjärås fritidscenter                                                                                                         
Samlokalisering av närbibliotek ifrån Smedingeskolan till 
Fjärås simhall 

137 Elektronen avveckling 
I samband med exploatering på kvarteren Gjutaren och 
Liljan avvecklas befintliga byggnader genom rivning 
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231 Skårby utbildningslokaler etapp 2
Området är föremål för exploatering av nytt bostadsområde  
Nya utbildningsplatser måste därför byggas  Samordning 
med projekt 230 Skårby utbildningslokal etapp 1

136 Skårby fullmått idrottshall
I samband med en ny skola planeras en ny fullmåtts 
idrottshall som tillgodoser skolverksamhetens och fören-
ingslivets behov  Samordning sker med projekt 231 Skårby 
utbildningslokal  

232 Trollelyckan förskola avveckling
Förskola i Frillesås avvecklas på grund av ej ändamålsenliga 
lokaler samt att den tekniska livslängden har nått sitt slut 

233 Klockaregårdens förskola
Ny förskola byggs för att ersätta Klockaregårdens paviljong-
förskola  

234 Klockaregården förskola avveckling
Paviljong avvecklas när ny förskola projekt 233 i Frillesås 
står färdig 

235 Stockalids förskola
Området är föremål för exploatering av nytt bostadsområde  
Nya utbildningsplatser måste därför byggas

236 Åsa förskola
Området är föremål för exploatering av nytt bostadsområde  
Nya utbildningsplatser måste därför byggas  Samordning 
projekt 237 Åsa förskola avveckling

237 Åsa (Stora Loket) förskola avveckling
Paviljong avvecklas när ny förskola i Åsa står färdig

238 Villa Emilia avveckling 
Avveckling av paviljong då inget behov finns och att hyresav-
talet löper ut 

239 Förskola centrum 
Området är föremål för exploatering av nya bostadsområ-
den  Nya utbildningsplatser måste därför byggas  

332 Björkris skola paviljong avveckling
I samband med ny skola projekt 230 Skårby utbildningslokal 
etapp 1 avvecklas tillfällig skolpaviljong på Björkrisskolan 

335 Iserås skola
Delar av Iseråsskolan måste avvecklas då fastigheten har 
nått sin tekniska livslängd och behöver ersättas med nya 
lokaler  Samordning sker med projekt 140 Iserås fullmåtts 
idrottshall 

140 Iserås fullmått idrottshall
I samband med en ny skola planeras ny fullmåtts idrotts-
hall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets 
behov  Samordning sker med projekt 335 Iserås skola  

336 Ölmevallaskolan
Åsa är föremål för exploatering av nytt bostadsområden 
och befolkningstillväxt  Nya utbildningsplatser måste därför 
byggas  Samordning med projekt 143 Åsa nya fullmått-
sidrottshall  

143 Ölmevalla idrottshall (fullmått)
I samband med en ny skola planeras ny fullmått idrotts-
hall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets 
behov  Samordning sker med projekt 334 Åsa nya skola

337 Åsa skola och folkbibliotek
P g a  underkapacitet på Åsa Gårdsskolan avseende ele-
vantal kommer en successiv flytt ske av högstadiet till 
Åsaskolan  Detta kommer innebära anpassningar av lokaler 
för skolverksamhet och folkbibliotek på Åsaskolan och Åsa 
Gårdsskolan  Planering pågår och för närvarande ej beslut 
om grad av anpassningar  

338 Kvarteret Liljan skola
Området är föremål för exploatering av nytt bostadsområde  
Nya utbildningsplatser måste därför byggas  Samordning 
med projekt 339 Liljans idrottssal och 1408 skyddsrum kv  
Liljan 

339 Kvarteret Liljan idrottssal
I samband med en ny skola planeras ny skolidrottssal som 
tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets behov  
Samordning sker med projekt 338 Kvarteret Liljan skola

340 Klinnekärrs förskola avveckling
Förskolebyggnad avvecklas på grund av myndighetskrav 

341 Fjordskolan paviljong avveckling och flytt
I samband med att Iseråsskolan anpassas genom ny- och 
ombyggnad kommer dess upptagningsområde förändras 
så att fler elever kommer att gå på Iseråsskolan  Därmed 
kommer Fjordskolan att avlastas 

342 Utbildningspaviljong avveckling
I samband med att Skårbyskolan byggs kommer högsta-
dieelever flyttas ifrån Hedeskolan dit  Detta innebär att 
ett färre antal elever kommer att gå på Hedeskolan vilket 
medför att befintlig inhyrd skolpaviljong kan avvecklas 

343 Utbildningspaviljong och husanpassning
I samband med att Skårbyskolan byggs kommer högstadie-
elever flyttas ifrån Älvsåkersskolan dit  Detta innebär att ett 
färre antal elever kommer att gå på Älvsåkerskolan vilket 
sannolikt medför att befintliga lokaler kan behöva anpassas 
till viss del  Planering pågår  

344 Utbildningspaviljong avveckling 
I samband med att Skårbyskolan byggs kommer högstadie-
elever flyttas ifrån Björkrisskolan dit  Detta innebär att ett 
färre antal elever kommer att gå på Björkrisskolan vilket 
medför att befintlig lokal kan behöva anpassas för kvarva-
rande verksamhet  Planering pågår  

INVESTERING OCH EXPLOATERING

Kommunala boenden med särskild service (BMSS)
Boenden med särskild service är för personer med omfattande stödbehov på grund av fysiska och- eller socialpsykiatriska 
funktionsnedsättningar. Boenden består av enheter om ca 6 lägenheter med tillhörande lokaler för gemensamma aktivite-
ter samt personalutrymmen. Kommunens behov uttrycks nedan i form av antal boendeplatser. Utformning av boende med 
särskild service kan vara att man bygger 12 stycken bostäder som antingen kan nyttjas som 6 stycken gruppbostad och 6 
stycken som servicebostad eller att alla 12 nyttjas som servicebostad.

Lokaltyp och beskrivning 2023 2024 2025 2026 2027

405 Vallda BMSS 12

413 Boende med särskild service, barn 4

414 Anneberg Boende med särskild service 
(del av samverkanshus)

12

502 Kvarteret Aranäs boende med särskild 
service

12

504 Björkris boende med särskild service 10

505 Bostäder SBF och referensboende 10 10 10 10

507 Boende med särskild service 12

508 a Boende med särskild service 12

508 b Anneberg boende med särskild service 12

508 c Boende med särskild service 8

508 d Boende med särskild service 2

508 e Boende med särskild service 12

508 f Boende med särskild service 6

508 g Boende med särskild service 12

508 h Boende med särskild service 6

508 i Boende med särskild service 2

510 Ordinärt boende 2 2 2 2

511 Boende med särskild service 18

512 Samlokalisering daglig verksamhet 
Kyrkskolan

x

513 Drogfritt boende 12

Summa boendeplatser och lägenheter 12 66 44 36 42

INVESTERING OCH EXPLOATERING

345 Tingberget paviljong avveckling och flytt
I samband med att Kvarteret Liljans utbildningslokaler byggs 
kommer det att uppstå en överkapacitet på Tingbergssko-
lan  Detta medför att befintlig inhyrd paviljong kan avveck-
las  Objektet är fortsatt under utredning 

1202 a Internationella engelska skolan, skolpeng
Lokalpeng/elevpeng vilken fördelas från Förskola & Grund-
skola till Internationella engelska skolan enligt tilldelnings-
modell för privata utförare inom skolverksamheten och 
fritidshemsverksamheten 
 

312 Åsaskolan matsal och klassrum
Matsalen utökas på Åsaskolan i syfte att ta emot högsta-
dieelever hösten 2022 och hösten 2023  Likaså byggs lokaler 
om till ämnessalar för hemkunskapsundervisning 
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Noter

405 Vallda boende med särskild service
Boende om 12 platser för att verkställa biståndsbeslut 

413 Boende med särskild service, barn
Gruppbostad för barn, 4 platser, för att verkställa bistånds-
beslut 

414 Boende med särskild service Anneberg
Behov av gruppbostäder planeras in i kommande nya 
område  Samordnas med projekt 807 vård- och omsorgsbo-
ende Anneberg och projekt 226 Anneberg förskola  

502 Kvarteret Aranäs boende med särskild service 
Boende om 12 platser för att verkställa biståndsbeslut 

504 Boende med särskild service Björkris 
Boende om 10 platser för att verkställa biståndsbeslut 

505 Bostäder SBF och referensboende 
Särskild bostadsförsörjningskö är avsedd för personer som 
inte själv kan skaffa en bostad på grund av starka sociala 
och/eller medicinska skäl  Referensboende hyrs ut till kom-
muninvånare som har starkt behov av en bostad och inte 
på egen hand har förmåga att lösa sin situation  Kommunen 
ombesörjer endast förmedling, ej byggnation eller annan 
anskaffning 

507 Boende med särskild service
Boende om 12 platser i Särö för att verkställa biståndsbe-
slut 
508 a–i Boende med särskild service
Ett behov av ett flertal BMSS under kommande år där de 
matchas mot försörjning av byggrätter, exploateringsprojekt 
men också inhyrningar ifrån externa hyresvärdar i syfte att 
verkställa biståndsbeslut 

510 Ordinärt boende 
Det finns behov av ordinära bostäder där personer som bor 
på ett BMSS vill flytta till en ordinär bostad av diverse olika 
skäl   Kommunen ombesörjer endast förmedling, ej byggna-
tion eller annan anskaffning 

511 Boende med särskild service
Boende om 18 platser för att verkställa biståndsbeslut 

512 Samlokalisering daglig verksamhet Kyrkskolan 
Flera olika lokaler som är idag daglig verksamhet kommer 
att avvecklas  Verksamheterna ska samlokaliseras till Kyrk-
skolan som då blir en större lokal för daglig verksamhet 

513 Drogfritt boende
Bemannat boende inriktat mot missbruk och psykisk ohälsa  
12 platser för att verkställa biståndsbeslut 

Gymnasium och arbetsmarknad
Idag går det ca 3 115 elever på de tre gymnasieskolorna. Om fem år, 2027 beräknas elevantalet uppgå till ca 3 300 elever, 
dvs ca 185 antal fler elever än idag. Nya arbetssätt och ett betydligt mer flexibelt lokalanvändande kommer krävas för att 
klara av denna elevmängd i befintliga lokaler.

Noter

600 Utökning i befintliga lokaler
Utökningen kommer främst verkställas genom förändrat 
utbildnings- och arbetssätt samt schemaläggning 

Lokaltyp och beskrivning 2023 2024 2025 2026 2027

600 Utökning i befintliga byggnader 33 21 48 35

602 Samlokalisering Mobilen och Transport-programmet x

INVESTERING OCH EXPLOATERING

Vård- och omsorgsboende
Vård- och omsorgsboende är boenden för äldre med behov av särskilt stöd enligt socialtjänstlagen. Ett 
vård- och omsorgsboende består av bostadslägenheter, gemensamma lokaler samt personalutrymmen. 
Kommunens behov av nya vård- och omsorgsboende uttrycks nedan i form av antal platser.

Lokaltyp och beskrivning 2023 2024 2025 2026 2027

805 Ekhaga vård- och omsorgsboende -26 40

807 Anneberg vård- och omsorgsboende 80

808 Bukärrsgården vård- och omsorgsboende avveckling x

809 Hemtjänstlokal Hede flytt x

811 VOB Reservkraft (10 st) x

812 Hemtjänst Vallda Anpassning/renovering x

813 Administrativ lokal Omsorgenshus avveckling x

814 Sjöállen 9F, ersättningslokal x

815 Hemtjänst Sjöallén avveckling x

Noter

805 Ekhaga vård- och omsorgsboende 
Tillbyggnad av boendet  Avveckling av 26 lägenheter samt 
nybyggnation av 40 nya lägenheter  

807 Anneberg vård- och omsorgsboende 
Planering av nytt vård- och omsorgsboende med 80 lägen-
heter i kommunen  Samordnas med projekt 414 BMSS Anne-
berg och projekt 226 Anneberg förskola  

808 Bukärrsgården avveckling 
Planeras att avyttras när hyrestiden upphör 

809 Hemtjänstlokal Hede flytt 
Planeras att samordnas med projekt 803 Björkris vård- och 
omsorgsboende 

811 Reservkraft
För att uppfylla lagkrav och patientsäkerhet måste flertalet 
befintliga vård- och omsorgsboenden kompletteras med 
reservkraft 

812 Hemtjänst Vallda Anpassning/renovering
Idag saknas adekvat omklädningsutrymme samt utrymme 
för cirkulationstvätt vilket strider både mot arbetsmiljö-
lagen och Hälso- och sjukvårdslagen  En anpassning av 
befintliga hemtjänstlokalerna kommer äga rum i syfte att 
uppnå lagkraven 

813 Administrativ lokal Omsorgenshus avveckling
Hyresavtalet som hemtjänsten har på Omsorgens hus löper 
ut år 2026  Det är högst osäkert om detta förlängs därför 
kan en avveckling genom hyresuppsägning äga rum 

814 Sjöállen 9F, ersättningslokal
På grund av myndighetskrav kan hemtjänsten inte sitta kvar 
på Sjöallén 9F  Nya lokaler måste därför anskaffas 

815 Hemtjänst Sjöállen avveckling
På grund av myndighetskrav kan hemtjänsten inte sitta kvar 
på Sjöallén 9F  Därför måste befintlig verksamhet flyttas 
och lokalen på Sjöallén 9F avvecklas genom rivning 

INVESTERING OCH EXPLOATERING

602 Samlokalisering Mobilen och Transportprogrammet
Som följd av exploateringsprojekt på kvarteret Liljan 
kommer gymnasieverksamheten Mobilen att samlokalisera 
med Transportprogrammet som idag återfinns på Marios 
gata i Varla 
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Noter

1405 Anpassning myndighetskrav Elof Lindälv
Anpassning av byggnad i syfte att erhålla permanent 
bygglovstillstånd 

1500 Kapareskolans kök ombyggnad
Ombyggnad- och utbyggnad av mottagningskök och matsal 
som reinvestering och utökning av kapacitet i kök och 
matsal 

1501 Fjordskolan mottagningskök
Samlokalisering av Fjordskolans 3 ”leveransställen” till ett 
mottagningskök

1502 Iseråsskolan mottagningskök 
Nytt mottagningskök och avveckla befintligt kök som 
uppnått tekniskt slutdatum  Samordnas med projekt 335 
Iseråsskolan 

1503 Datahall  
Datahall/Serverrum och lagring för flertalet av kommunens 
verksamhetssystem  

1504 Toalettbyggnad Åsa camping 
Befintlig byggnad har passerat sitt tekniska slutår och behö-
ver ersättas  

1505 Toalettbyggnad Gårda brygga badplats 
Befintlig byggnad har passerat sitt tekniska slutår och behö-
ver ersättas 

1506 Ombyggnad/Förändring av ”hemkök” på förskolor
Befintliga kök på flertalet förskolor måste anpassas utifrån 
arbetsmiljösynpunkt men även livsmedelshantering 

1507 Bostadsmodul Tölöberg avveckling
Avvecklas då hyreskontrakt löper ut och arrendeavtal sägs 
upp 

1508 Personalbyggnad Klovsten avveckling
Avvecklas då byggnaden har nått sin tekniska livslängd

1509 Bostad mm Gustafs väg, rivning
Avvecklas då byggnaden har nått sin tekniska livslängd

1510 Bostad Kallhällevägen rivning
Avvecklas då byggnaden har nått sin tekniska livslängd

1511 Toalettbyggnad Hanhals badplats
Befintlig byggnad har passerat sitt tekniska slutår och behö-
ver ersättas 

1512 Toalettbyggnad Vallda Sandö
Befintlig byggnad har passerat sitt tekniska slutår och behö-
ver ersättas 

1513 Iseråsskolan paviljong avveckling och flytt
Avveckling av paviljong då inget behov finns och att hyresav-
talet löper ut 

1514 Datahall 2
Datahall/Serverrum och lagring för flertalet av kommunens 
verksamhetssystem  

Lokaltyp och beskrivning 2023 2024 2025 2026 2027

131 Arena x

1202 Tillfälliga lösningar eller oförutsedda 
händelser

x x x x x

1406 Duveheds omlastningscentral x

1408 Skyddsrum Kv  Liljan x

1410 Engångsdriftskostnader allmänt x x x x

1411 Räddningstjänst x

Noter

131 Arena 
Arenahall med kommersiella lokaler som placeras söder om 
Kungsbacka Sportcenter 

1202 Tillfälliga lösningar eller oförutsedda händelser
Medel för tillfälliga lokaler eller för hantering av oförutsedda 
behov som uppstår under planeringsperioden  

1406 Duveheds omlastningscentral
Vid utbyggnad av Klovstens område behöver omlastnings-
station ny plats i Duvehed 

1408 Skyddsrum Kvarteret Liljan
Exploateringen av kvarteret gör att befintligt skyddsrum 
måste ersättas 

1410 Engångskostnader
Medel för oplanerade lokalbehov såsom rivning och sanering 
som kan uppstå vid främst ombyggnationer av befintliga 
lokaler  

1411 Räddningstjänst
Som följd av exploateringen i Sydöstra centrum måste rädd-
ningstjänsten omlokaliseras 

INVESTERING OCH EXPLOATERING

Service
Lokalbehoven omfattar Service Måltid, Service Fastigheter och Service IT. 

Lokaltyp och beskrivning 2023 2024 2025 2026 2027

1405 Anpassning myndighetskrav Elof Lindälv x

1500 Kapareskolans kök ombyggnad x

1501 Fjordskolan mottagningskök x

1502 Iseråsskolan mottagningskök x

1503 Datahall x

1504 Toalettbyggnad Åsa camping x

1505 Toalettbyggnad Åsa Gårda Brygga x

1506 Ombyggnad/Förändring av ”hemkök” på förskolor x x x x x

1507 Bostadsmodul Tölöberg avveckling x

1508 Personalbyggnad Klovsten avveckling x

1509 Bostad mm Gustafs väg, rivning x

1510 Bostad Kallhällevägen rivning x

1511 Toalettbyggnad Hanhals badplats x

1512 Toalettbyggnad Vallda Sandö x

1513 Iseråsskolan paviljong avveckling och flytt x

1514 Datahall 2 x

Övriga lokaler
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§ 356 Dnr 2022-00579 
Ansökan om planbesked för Fors 1:387 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen avser att inleda en 
detaljplanläggning för att pröva lämpligheten av bostäder inom Fors 1:387 i 
Kungsbacka stad. Exploateringens omfattning så som antalet lägenheter och 
bebyggelsens höjd ska utredas under detaljplanearbetet.  

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram en projektbeställning 
för upprättande av detaljplan för bostäder inom Fors 1:387 samt för kommunal 
service inom de kommunägda fastigheterna Kungsbacka 4:1 och 4:2. 

Beslutsmotivering 
Förfrågan innebär en komplettering med bostäder i de centrala delarna av 
Kungsbacka stad och överensstämmer med kommunens fördjupade översiktsplan för 
Kungsbacka stad, varför kommunen ställer sig positiv till förfrågan.  

Fastigheten och förfrågan uppfyller översiktsplanens och visionens målsättningar om 
närhet till kollektivtrafik och service. 

Jäv 
Fredrik Hansson (C) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Ägaren till fastigheten Fors 1:387 har den 8 augusti 2022 ansökt om planbesked för 
att genom en ny detaljplan möjliggöra för byggnation om 118 lägenheter i tre 
flerbostadshus upp till fem våningar. Flerbostadshusen har lägenheter med varierade 
storlekar och boendeformer samt innehåller bostäder med särskild service (Bmss). 
Byggnaderna är placerade inom fastigheten där det i dag ligger en parkeringsplats. 
Förslaget innebär att parkeringsplatserna flyttas till en yta i direkt anslutning till 
Forsgläntans idrottshall.   

Enligt kommunens översiktsplan ingår det aktuella området i utvecklingsområdet för 
Kungsbacka stad och enligt den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad är 
det aktuella området lämpligt för bostäder. Förfrågan ligger i linje med den 
fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stads intention att komplettera med fler 
bostäder i centrala delar av staden för en mer hållbar samhällsutveckling.  

Fastigheten är belägen inom detaljplan TP52 som vann laga kraft den 21 september 
2001. Den aktuella fastigheten är i plankartan redovisad som kvartersmark för skola.  

I dag finns Vittraskolan, Novaskolan och Forsgläntans idrottshall inom fastigheten. 
Mot norr gränsar fastigheten till Forsskogen och i öster till ett mindre grönområde 
mellan skolfastigheten och ett bostadsområde. Sydöst om fastigheten ligger en 
kommunal förskola. I direkt anslutning i söder rinner ett vattendrag omgiven av ett 
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naturområde med träd och tätvuxet buskage. Strandskydd från Söderån berör västra 
delen av fastigheten.  

I samband med detaljplaneläggningen för bostäder inom Fors 1:387 kan kommunens 
intilliggande fastigheter Kungsbacka 4:1 och 4:2 prövas för kommunal service så 
som förskola för att täck det stora behovet av förskoleplatser till följd av planering i 
östra delen av Kungsbacka stad.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-10-19 
Ansökan om planbesked, 2022-08-08 
Karta, Fors 1:387, 2022-10-19 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Eva Borg (S) yrkar att det ska vara 50 procent hyresrätter. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
Kommunstyrelsens förvaltnings respektive Eva Borgs (S) förslag. Ordföranden (M) 
prövar förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller Kommunstyrelsens förvaltnings 
förslag.  
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Planbesked för Fors 1:387 i Kungsbacka stad 
 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen avser att inleda en detaljplanläggning för att pröva 
lämpligheten av bostäder inom Fors 1:387 i Kungsbacka stad. Exploateringens omfattning så som 
antalet lägenheter och bebyggelsens höjd ska utredas under detaljplanearbetet.  

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram en projektbeställning för upprättande 
av detaljplan för bostäder inom Fors 1:387 samt för kommunal service inom de kommunägda 
fastigheterna Kungsbacka 4:1 och 4:2.  

Beslutsmotivering 
Förfrågan innebär en komplettering med bostäder i de centrala delarna av Kungsbacka stad och 
överensstämmer med kommunens fördjupade översiktsplan för Kungsbacka stad, varför kommunen 
ställer sig positiv till förfrågan.  

Fastigheten och förfrågan uppfyller översiktsplanens och visionens målsättningar om närhet till 
kollektivtrafik och service.  

Sammanfattning av ärendet 
Ägaren till fastigheten Fors 1:387 har den 8 augusti 2022 ansökt om planbesked för att genom en ny 
detaljplan möjliggöra för byggnation om 118 lägenheter i tre flerbostadshus upp till fem våningar. 
Flerbostadshusen har lägenheter med varierade storlekar och boendeformer samt innehåller bostäder 
med särskild service (Bmss). Byggnaderna är placerade inom fastigheten där det i dag ligger en 
parkeringsplats. Förslaget innebär att parkeringsplatserna flyttas till en yta i direkt anslutning till 
Forsgläntans idrottshall.   

Enligt kommunens översiktsplan ingår det aktuella området i utvecklingsområdet för Kungsbacka stad 
och enligt den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad är det aktuella området lämpligt för 
bostäder. Förfrågan ligger i linje med den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stads intention 
att komplettera med fler bostäder i centrala delar av staden för en mer hållbar samhällsutveckling.  

Fastigheten är belägen inom detaljplan TP52 som vann laga kraft den 21 september 2001. Den aktuella 
fastigheten är i plankartan redovisad som kvartersmark för skola.  
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I dag finns Vittraskolan, Novaskolan och Forsgläntans idrottshall inom fastigheten. Mot norr gränsar 
fastigheten till Forsskogen och i öster till ett mindre grönområde mellan skolfastigheten och ett 
bostadsområde. Sydöst om fastigheten ligger en kommunal förskola. I direkt anslutning i söder rinner 
ett vattendrag omgiven av ett naturområde med träd och tätvuxet buskage. Strandskydd från Söderån 
berör västra delen av fastigheten.  

I samband med detaljplaneläggningen för bostäder inom Fors 1:387 kan kommunens intilliggande 
fastigheter Kungsbacka 4:1 och 4:2 prövas för kommunal service så som förskola för att täck det stora 
behovet av förskoleplatser till följd av planering i östra delen av Kungsbacka stad.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-10-19 
Ansökan om planbesked, 2022-08-08 
Karta, Fors 1:387, 2022-10-19 

Beslutet skickas till 
Sökande 

Beskrivning av ärendet 
Ägaren till fastigheten Fors 1:387 har den 8 augusti 2022 ansökt om planbesked för att genom en ny 
detaljplan möjliggöra för byggnation om 118 lägenheter i flerbostadshus upp till fem våningar. De 
föreslår att uppföra tre flerhusbostadshus där det idag ligger en parkeringsplats. Förslaget innebär att 
parkeringsplatserna flyttas till en yta i direkt anslutning till Forsgläntans idrottshall. Vid 
parkeringsplatserna etableras även en ny drop off-zon för elever till skolorna i området och till 
idrottshallen. Förslaget innehåller lägenheter med varierade storlekar och boendeformer. 
Fastighetsägaren föreslår även bostäder med särskild service (Bmss).  

Fastigheten är belägen inom detaljplan TP52 som vann laga kraft den 21 september 2001. Den aktuella 
fastigheten är i plankartan redovisad som kvartersmark för skola.  

I dag finns Vittraskolan, Novaskolan och Forsgläntans idrottshall inom fastigheten. Mot norr gränsar 
fastigheten till Forsskogen och i öster till ett mindre grönområde mellan skolfastigheten och ett 
bostadsområde. Sydöst om fastigheten ligger en kommunal förskola. I direkt anslutning i söder rinner 
ett vattendrag omgiven av ett naturområde med träd och tätvuxet buskage. Strandskydd från Söderån 
berör västra delen av fastigheten.  

Enligt kommunens översiktsplan ingår det aktuella området i utvecklingsområdet för Kungsbacka stad 
och enligt den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad är det aktuella området lämpligt för 
bostäder. Förfrågan ligger i linje med den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stads intention 
att komplettera med fler bostäder i centrala delar av staden för en mer hållbar samhällsutveckling. 



KUNGSBACKA KOMMUN 
3 (3)  

 
 

Redovisning av kommunens avsikt med planläggningen 

Ny bebyggelse 
En ny detaljplan inom området bör utreda antal lägenheter, utformning och gestaltning i förhållande 
till omkringliggande bebyggelse och platsens läge intill vattendraget.  

En förändring av markanvändningen för fastigheten Fors 1:387 från skoländamål till bostäder är 
lämplig med hänsyn till det kollektivtrafiknära läget och att platsen ligger i anslutning till befintliga 
bostadsområden. Flerbostadshus i detta område ska ses som ett komplement till bostadsutbudet i 
Kungsbacka stad. 

Kommunal service 
I samband med detaljplaneläggningen för bostäder inom Fors 1:387 bör kommunens intilliggande 
fastigheter Kungsbacka 4:1 och 4:2, som i dag i TP53 är planlagd för naturmark, prövas för kommunal 
service så som förskola för att täcka det stora behovet av förskoleplatser som kommer som en följd av 
planering i östra delen av Kungsbacka stad.  

Trafik och parkering 
Planarbetet behöver utreda kapaciteten i tillfartsvägen vid Söderåleden. Tillfarten till bostäderna ska 
utformas så att den inte får en negativ påverkan på angöring till de befintliga skolorna och 
idrottshallen.  

Parkeringsbehovet för bil och cykel behöver i första hand lösas inom den egna fastigheten, men 
möjligheten till samutnyttjande mellan bostäder, skola och idrottsverksamhet behöver utredas i fortsatt 
detaljplanearbete.  

Hälsa och säkerhet 
Utredning av buller och vibrationer vid Söderåleden och Hålabäcksvägen behöver tas fram i fortsatt 
planarbete.  

Dagvatten 
Dagvattenledningar som korsar området behöver ses över om en flytt av ledningar krävs. Dagvattnet 
behöver fördröjas innan det leds vidare från området.  

 

 
 
Malin Aronsson     Lovisa Eld 
Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef 



Från: Stina Wikström
Till: Samhällsbyggnadskontoret; Helén Eliasson; Linda Helgesson
Ärende: Sv: Nytt ärende Ansöka om planbesked (ärende nr. 29757)
Datum: den 8 augusti 2022 11:31:05
Bilagor: 220706 Ansökan om planbesked Fors.pdf
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Hej,
Ja, jag kom åt ärendet. Bifogar den handling som var bifogad i e-tjänsten. Hoppas att det finns tillräckligt med information där för att lägga upp ett ärende i Ciceron. För jag kan inte
skriva ut själva ”ansökningsblanketten”, så den får vi lägga in när Helén och Linda är tillbaka. Gör dock en skärmdump på kontaktuppgifterna. Har du möjlighet att göra ett ärende
även i Antura?
 

 
 
Hälsningar

Stina Wikström
Planarkitekt
 
Kungsbacka kommun
Samhällsbyggnadskontoret
0300-83 40 24
stina.wikstrom@kungsbacka.se
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Fors, Kungsbacka
Ansökan om planbesked 2022-07-06


info@semren-mansson.se | semren-mansson.se
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Här bor du nära till natur, rekreation, barnomsorg och skola i hållbara hem med 
gröna gårdar! På gårdarna välkomnas odling och gemenskap. Fokus ligger på 
att tillgodose kommunens framtida behov, anpassa bostäderna till området, 
en hög boendekvalitet och fina utblickar mot grönskan. Dessutom har du nära 
till Kungsbacka centrum och dess samhällsservice. Kommunikationer ligger 
tillgängligt inom gångavstånd där du både kan ta dig in till Kungsbacka torg, 
Mölndal och Göteborg på nolltid!


Här finns ett varierat boende för både studenter, unga vuxna, familjer och 
äldre. Välkommen till Fors!


I denna bilaga beskrivs hur området ser ut idag och hur det kan utvecklas 
från en parkeringsplats till ett trevligt bostadsområde. 


Sammanfattning


Nulägesbeskrivning 
+ Projektområde 
+ Nuläge


Analys 
+ Fler bostäder i Kungsbacka stad 
+ Strategiskt läge 
+ Utvecklingsmöjligheter 
+ Trafik 
+ Möjlig utökning av skolan


Förslag 
+ Utvecklingsstrategi 
+ Illustrationsplan


BILD


Välkommen till Fors!
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 Strategiskt läge med närhet till kollektivtrafik


 Exploatering på redan hårdgjord yta


 Närhet till förskola och grundskolor


 Tillgängliga gång- och cykelvägar samt cykelspår


 Goda förutsättningar för trafiklösningar


 Närhet till rekreation och motionsspår


 Närhet till grönska


 Ej utsatt område för översvämning


 Ej bebyggelse på jordbruksmark


 Fastigheten ingår i översiktsplanens långsiktiga strategi för   
 utveckling av bebyggelsestrukturen


 Det finns utvecklingsmöjligheter för att tillgodose kommunen  
 med både mindre och större lägenheter inom fastigheten


 En naturlig fortsatt förtätning av Kungsbacka stad 


 Möjlighet för utökning av Vittra Forsgläntan och Nova    
 Montessoriskolan


Sammanfattning
Analys - Ett område lämpligt för bostäder Utvecklingsstrategi


 ca 118 st bostäder


 Fyra respektive fem våningar


 Variation i byggnadshöjd och vinklar


 Anpassade byggnadshöjder till    
 omgivande bebyggelse


 Varierande boendeformer


 Bostäder till studenter, unga vuxna,   
 familjer och äldre


 Möjlighet för bostäder med särskild   
 service


 Intressanta, gröna gårdsrum med    
 odlingsmöjligheter


 God tillgång till barnomsorg och skola


 Planerade siktlinjer och fina utblickar


 Tillgängligöra vattendraget


 Dagsljus på gården och i lägenheter


+
+
+


+


+


+


+


+


+


+


+


+
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Nulägesbeskrivning
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Projektområde


KUNGSBACKA


FORS


HAMMERÖ


HJÄLM


VALLDA


VARLA


BJÖRKRIS


KOLLA


HEDE
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Det tilltänkta exploateringsområdet ligger inom en yta som idag används för 
parkering (Fors 1:1387) utmed Forsgläntevägen som idag är utformad som 
återvändsgata. Avsikten med exploateringen är att bygga flerbostadshus. 
I anslutning till området finns:


 + Forsgläntans förskola (1)


 + Vittra Forsgläntan, grundskola (2)


 + Nova Montessoriskolan, grundskola (3)


 + Forsgläntans idrottshall (4)


 + Forsgårdens golfklubb med tillhörande restaurang (5)


AREOR ALLMÄNT 


Fastighetens area: 3 185 m2  
Befintliga p-platser inom fastigheten: 76 st


AREOR NOVASKOLAN


BYA:   1 059 m2 
LOA:  1 021 m2 
Elevåldrar: 12-16 år (ÅK 6-9) 
Elevantal: ca 120 st


AREOR VITTRASKOLAN


BYA:  3 185 m2 
LOA:   4 468 m2 
Elevåldrar:  6-16 (ÅK FSK-9) 
Elevantal: ca 500 st


AREOR FORSGLÄNTANS IDROTTSHALL


BYA:  1 460 m2 
LOA:   ca 1 356 m2


Nuläge


2


3


4


5


1
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Analys
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Fler invånare, större utbud och 
mångfald i Kungsbacka stad
GÄLLANDE ÖP (2021)


 + Skapa förutsättningar för fler invånare, fler arbetstillfällen, 
större utbud, mångfald och puls i Kungsbacka stad


 + Bygga långsiktigt, smart och hållbart


 + Mer än hälften av nybebyggelse ska byggas i Kungsbacka 
stad


 + Kungsbacka stad behöver en blandning av många olika 
funktioner. Ett stort antal äldreboenden kommer att 
behöva byggas under de kommande åren


 + Bostadsutvecklingen ska företrädesvis ske inom 
kommunens utvecklingsorter med fokus på 
pendeltågsstationslägena


FÖP FÖR KUNGSBACKA STAD (2009)


 + Behov av komplettering till befintlig bebyggelse med fyra 
till fem våningshus i Kungsbacka stad


SLUTSATS


 + Fastigheten ingår i översiktsplanens långsiktiga strategi 
för utveckling av bebyggelsestrukturen


 + Det finns utvecklingsmöjligheter för att tillgodose 
kommunen med både mindre och större lägenheter inom  
fastigheten


 + En naturlig fortsatt förtätning av Kungsbacka stad


Fler bostäder i Kungsbacka stad
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Strategiskt läge


GÄLLANDE ÖP (2021)


 + Bygga långsiktigt, smart och hållbart


 + Ny bebyggelse ska ligga i anslutning till kollektivtrafik och 
kommunal service


 + Fokusera nybyggnation till stationsorterna


 + Invånare ska ha tillgång till rekreationsytor och platser för 
möten


 + Bostadsutvecklingen ska företrädesvis ske inom 
kommunens utvecklingsorter med fokus på 
pendeltågsstationslägena


FÖP FÖR KUNGSBACKA STAD (2009)


 + Bostadsutveckling i gång- och cykelvänliga områden  
med rimliga avstånd till kollektivtrafik


 + Nya bostadsområden ska ha tillgång till naturområde 
eller park


BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM 2019-2025


 + Stort behov av mindre lägenheter som komplettering till 
befintligt bostadsbestånd


 + Behov av större lägenheter med god tillgång till  
barnomsorg och skola i närområdet


SLUTSATS


 + Ett strategiskt läge nära till arbete, kommunal service, 
rekreationsytor, naturområde och knutpunkter


 + Fastigheten ligger nära gång- och cykelstråk,  
kollektivtrafik och Kungsbacka station


Nära till arbete, kommunal service, 
rekreation och knutpunkter
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Utvecklingsmöjligheter
GÄLLANDE ÖP (2021)


 + Varierande boendeformer


 + Kungsbacka stad behöver en blandning av många olika 
funktioner. Ett stort antal äldreboenden kommer att 
behöva byggas under de kommande åren


FÖP FÖR KUNGSBACKA STAD (2009)


 + Varierat bostadsutbud


 + Behov av komplettering till befintlig bebyggelse med fyra 
till fem våningshus i Kungsbacka stad


 + Djärv arkitektur - varje ny byggnad ska ha en egen prägel. 
Byggnaden ska samspela med omgivningen men också 
tillföra något nytt


BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM 2019-2025


 + Bostadsbrist för studenter, unga vuxna, äldre och  
personer med behov av särskilda boende


 + Stort behov av mindre lägenheter som komplettering till 
befintligt bostadsbestånd


 + Behov av större lägenheter med god tillgång till  
barnomsorg och skola i närområdet


 + Befolkning i arbetsför ålder (20 - 64 år) ökar mest och 
befolkning över 85 år ökar mest procentuellt


SLUTSATS


 + Finns utvecklingsmöjligheter för att tillgodose 
kommunen med både mindre och större lägenheter inom  
fastigheten samt boende med särskild service


 + Möjlighet för utökning av Vittra Forsgläntan och Nova 
Montessoriskolan


Varierande boendeformer


Odlingsmöjligheter i soligt söderläge invid varje huskropp


Närhet till 
grönskan


Fler boenden för olika livssituationer och familjestorlekar


Djärv arkitektur
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Trafik
Korsningen Söderåleden/Gamla Forsvägen
KAPACITETSANALYS (SWECO, 2022-02-24)


Sweco har fått i uppgift att utreda hur en exploatering påverkar det befintliga vägnätet. 
Det som har studerats är vilken belastning korsningens punkt Söderåleden/Gamla 
Forsvägen har idag. Beräkningar har utförts baserat på de aktuella fordonsflöden 
som mätts upp på diverse punkter i anslutning till korsningen. Inom området för den 
tilltänkta exploateringen finns förskola, grundskola, Montessoriskola årkurs 6-9 och en 
golfklubb med tillhörande restaurangverksamhet som har tagits med i beräkningarna.


RESULTAT


Analysen visar att korsningen Söderåleden /Gamla Forsvägen kan med sin befintliga 
utformning klara dagens trafikflöden samt en eventuell exploatering om upp till 500 
lägenheter.


Vid en generell trafikökning om 100% kan det eventuellt bli aktuellt med åtgärder då 
korsningen kommer nära kapacitetsgränsen.


SAMMANFATTNING


Förutsättningar på platsen kan anses som goda då Söderåleden i nuläget har låga 
trafikflöden. Resultaten från kapacitetsanalysen för korsningen Söderåleden/ Gamla 
Forsvägen tyder på att det inte finns något kapacitetsproblem under varken för- eller 
eftermiddagens maxtimme under förutsättning för den framtagna prognostiserade 
trafiken i korsningen. Vid skolstart på en vardagsmorgon kan möjligen korsningen 
utsättas för högre belastning under en kort tidsperiod än övrig tid på dygnet. Sweco ser 
inte behovet av någon åtgärd. Om det utifrån andra instanser bedöms att belastningen 
i samband med skolstart utgör grund för åtgärder föreslår Sweco att i första hand 
komplettera korsningen Söderåleden/Gamla Forsvägen med svängfält.
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Trafik
Parkering


Friyta för skolorgård: 19 213 m² 


Plats för bostäder: 5 463 m² 


Nya P-platser vid idrottshall: 74 st


Då Kungsbacka kommun inte arbetar med något fast rikttal för antal parkeringsplatser 
för skola eller idrottshall per kvadratmeter LOA antages att det befintliga antalet 
parkeringar på fastigheten är tillräckligt för de befintliga verksamheterna. I denna 
skiss är ersättande parkeringsplatser flyttade till söder och öster om idrottshallen 
för en mer sammanhållen skolgård. Intuitiv åtkomst och rationalitet har prioriterats 
i parkeringsutformningen. Detta resulterar nedan specificerade friytor för skolgård 
och bostadsbebyggelse.


ATT JÄMFÖRA MED ERFORDRAD FRIYTA FÖR FASTIGHETENS 
SKOLUNGDOMAR:


18 600 m2 räknat med 30 m2 per elev. (Boverkets rekommendation)


12 400 m2 räknat med 20 m2 per elev. (Konvention vid nybygge i Göteborg)


PARKERING


Borttagna p-platser:    75 st 
Nya p-platser på tomten:   37 st (min=32) 
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Möjlig utökning av skolan
Vittra Forsgläntan och Nova Montessoriskolan


BTA SKOLOR:   5 064 m2


MAX BTA SKOLOR:   7 500 m2


ANTAL ELEVER:   620 st
 


  Antal elever vid maxexploatering, förutsatt bibehållet förhållande BTA per  
  elev:  
  918 st 
  Erfordrad skolgårdsarea vid maxexploatering, givet 20m2/elev resp 30m2/  
  elev:  
  18 360 resp. 27 540 m2 
  Tillgänglig friyta vid max-exploatering (beror på hur mycket som byggs på  
  höjden resp. marken):  
  16 777 till 19 213 m2 
  Högsta möjliga friyta per elev vid maxexploatering av skolor:  


  20,9 m2 


+ 


+


+


+
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Förslag
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Utvecklingsstrategi
Förslaget presenterar en ny användning för den tomt invid 
Forsgläntevägen där det idag ligger en parkeringsplats.  
Förslaget innebär att parkeringsplatserna flyttas till andra sidan 
gatan och placeras i anslutning till Forsgläntans idrottshall. 
Här etableras även en ny drop off-zon för elever till skolorna i 
området och till idrottshallen.


I gestaltningen av platsen har tre huslameller placerats 
på tomten, vilka storleksmässigt möjliggör gårdsrum i bra 
storlek. Byggnaderna utgörs av bostadslägenheter orienterade 
runt invändiga trapphus med entréer från bostadsgårdarna. 
Lamellerna är i huvudsak orienterade med gavlarna vinkelrätt 
mot gatan, men för att undvika direkt insyn mellan lägenheter 
runt samma gård, har mittenlamellen vridits något gentemot de 
övriga två. Att husen sinsemellan har olika vridning bidrar till att 
skapa intressantare gårdsrum mellan husen, vilket ytterligare 
förstärks genom att varje lamell är uppdelad i två volymer 
som både har förskjutits i sidled samt varierar i byggnadshöjd 
i förhållande till varandra. Livförskjutningarna och de olika 
hushöjderna gör att även de invändiga boendekvaliteterna 
förbättras, då de flesta lägenheterna får kvaliteterna av att vara 
hörnlägenheter med utsikt åt tre v äderstreck.


Vid gestaltningen av byggnaderna 
har fokus varit att ge lägenheterna 
fina utblickar, i huvudsak mot 
grönskan, och att optimera 
solinfall både in i lägenheterna och 
på bostadsgårdarna för att skapa 
goda boendemiljöer både inne  
och ute. Ambitionen har även varit 
att anpassa de nya byggnadernas 
höjd så att de ansluter väl till  
befintlig bebyggelse på platsen. 
Därav har höjden på del av 
byggnaden i öster satts till två 


våningar för att på så sätt möta höjden på den intilliggande 
Forsgläntans förskola och anknyta till dess intimare skala. 
Gavlarna på de byggnaderna som istället ligger närmare 
idrottshallen och parkeringen tillåts sträcka på sig upp 
till fyra respektive fem våningar, en skala och höjd som 
efterfrågas från kommunen i den fördjupade översiktsplanen 
för Kungsbacka stad. Att den nya bebyggelsen på tomten på 
detta sätt bryts upp både i sidled och i höjd skapar en silhuett 
som signalerar småskalighet och knyter an till befintlig villa- 
och småhusbebyggelse i närområdet med volymer i olika höjd  
och med olika orientering.


I husen planeras för lägenheter med varierande storlekar och 
boendeformer - från 1:or för studenter eller unga vuxna, till 
4:or och 5:or för olika former av kollektivboenden eller för den 
större familjen, med god tillgång till barnomsorg och skola i 
det direkta närområdet. Alla lägenheter har tillgång till balkong 
eller uteplats och i den lägre volymen åt öster planeras för 
bostäder med särskild service (BmSS) med en egen, privat 
trädgård i öppet och soligt sydostläge samt egen entré från 
angöringsplatsen på gården.


I direkt anslutning till tomten rinner ett vattendrag som idag 
omges av träd och tätvuxet buskage. Både växtlighet och närhet 
till vatten medför stora boendekvaliteter och vattendraget 
och dess omgivning ses som en stor tillgång. Som ett led i 
utvecklingen av tomten tillgängliggörs vattendraget för att 
kunna erbjuda de boende naturnära platser i direkt anslutning 
till byggnaderna.


Även gestaltningen av gårdarna mellan husen tar avstamp 
i naturen vid vattendraget och gårdsrummen tillåts vara mer 
fria i sin gestaltning och växtlighet närmast bäcken, för att 
sedan successivt stramas upp med häckar, planteringar 
och stenläggningar ju längre upp mellan husen och närmare 
parkeringen man kommer.


För att sedan avgränsa tomten och bostadsgårdarna mot gatan 
planeras för låga carportbyggnader längs Forsgläntevägen, 
där växter tillåts att klättra längs de spaljéklädda sidorna och 
där mellanrummen mellan carportarna skapar siktlinjer in på 
gårdarna och vidare mot grönskan. 


Husens fasader och tak ges en enhetlig kulör, en mild och 
behaglig grön färg där fasadernas träpanel med sin matta 
struktur kontrasterar mot plåttakets blankare yta. Vid varje 
trapphus tillåts plåttaket böja ner över fasaden som en rundad 
takfot och löpa i hela husets höjd för att avslutas som ett 
rundat skärmtak över trapphusentréerna. Den rundade formen 
är ett genomgående detaljelement i projektet och återkommer 
till exempel även i de rundade balkongerna. På vindsplan finns 
utrymme för växthus/vinterträdgårdar/gemensamhetslokaler 
och på gårdarna planeras för odlingsmöjligheter och 
gemensamma utemiljöer, vilka alla är viktiga för att främja  
både den sociala och den ekologiska hållbarheten.


Fasad-  
och takfärg


Träfasad  
och  
plåttak GestaltningsreferensKonceptskiss
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Illustrationsplan
FÖRSLAG BTA
 
bostäder:   5132 m2


- varav BmSS: 720 m2


 
vind:   924 m2


cykelförråd:  83 m2


postrum:  32 m2


Miljörum:  60 m2


LÄGENHETER (exempel)
1or:  19st
2or:  17st
3or:  19st
Totalt: 55st


BmSS:  8 lgh


Totalt antal boende: 118st. 


Bortagna P-platser:    75 st
Nya P-platser på tomten:  37 st (min=32)
Nya P-platser vid idrottshall:  74 st












 
 

Från: Samhällsbyggnadskontoret <samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se> 
Skickat: den 8 augusti 2022 11:13
Till: Helén Eliasson <helen.eliasson@kungsbacka.se>; Linda Helgesson <linda.helgesson@kungsbacka.se>; Stina Wikström <stina.wikstrom@kungsbacka.se>
Ämne: VB: Nytt ärende Ansöka om planbesked (ärende nr. 29757)
 
Hej
 
Detta mail kom till oss idag. Jag har ingen åtkomst och vet inte vad jag ska göra med det.
Stina – har du möjlighet att se ärendet?
 
 
Med vänlig hälsning
 
Iréne Börjesson
Exploateringshandläggare
_____________________   
 
Kungsbacka kommun
Samhällsbyggnadskontoret
434 81 KUNGSBACKA
 
Tfn 0300/83 40 57
 
irene.borjesson@kungsbacka.se
kommun@kungsbacka.se
 
 
 

Från: Kungsbacka kommun <noreply@sjalvservice.kungsbacka.se> 
Skickat: den 8 augusti 2022 10:27
Till: Samhällsbyggnadskontoret <samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se>
Ämne: Nytt ärende Ansöka om planbesked (ärende nr. 29757)
 

Hej!

Ett nytt ärende, Ansöka om planbesked (ärende nr. 29757) har skickats in av 

Klicka på länken nedan för att visa ärendet:

https://sjalvservice.kungsbacka.se/manage/flowinstanceadmin/overview/29757

Med vänlig hälsning
Kungsbacka kommun

info@kungsbacka.se
www.kungsbacka.se
www.facebook.com/kungsbackakommun
www.linkedin.com/company/kungsbacka-kommun/

mailto:irene.borjesson@kungsbacka.se
mailto:kommun@kungsbacka.se
mailto:noreply@sjalvservice.kungsbacka.se
mailto:samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se
https://sjalvservice.kungsbacka.se/manage/flowinstanceadmin/overview/29757
mailto:info@kungsbacka.se
http://www.kungsbacka.se/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fkungsbackakommun&data=05%7C01%7Csamhallsbyggnadskontoret%40kungsbacka.se%7C185c7de697dc435c6ad008da7920a019%7C5a4c0c127d7048cf9ba18623ef967212%7C0%7C0%7C637955478633824612%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=bodFyawOY1afqf6zqBCs1OreZcObjrnt2lqN2vDeTco%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fkungsbacka-kommun%2F&data=05%7C01%7Csamhallsbyggnadskontoret%40kungsbacka.se%7C185c7de697dc435c6ad008da7920a019%7C5a4c0c127d7048cf9ba18623ef967212%7C0%7C0%7C637955478633824612%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=G7j6aJgpRfirJOdQkhEtMAKvh6lPxcvAUS2Y4xP9Ak0%3D&reserved=0


1 / 19

©
 S

em
ré

n 
&

 M
ån

ss
on

 2
02

2 

Fors, Kungsbacka
Ansökan om planbesked 2022-07-06
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Här bor du nära till natur, rekreation, barnomsorg och skola i hållbara hem med 
gröna gårdar! På gårdarna välkomnas odling och gemenskap. Fokus ligger på 
att tillgodose kommunens framtida behov, anpassa bostäderna till området, 
en hög boendekvalitet och fina utblickar mot grönskan. Dessutom har du nära 
till Kungsbacka centrum och dess samhällsservice. Kommunikationer ligger 
tillgängligt inom gångavstånd där du både kan ta dig in till Kungsbacka torg, 
Mölndal och Göteborg på nolltid!

Här finns ett varierat boende för både studenter, unga vuxna, familjer och 
äldre. Välkommen till Fors!

I denna bilaga beskrivs hur området ser ut idag och hur det kan utvecklas 
från en parkeringsplats till ett trevligt bostadsområde. 

Sammanfattning

Nulägesbeskrivning 
+ Projektområde 
+ Nuläge

Analys 
+ Fler bostäder i Kungsbacka stad 
+ Strategiskt läge 
+ Utvecklingsmöjligheter 
+ Trafik 
+ Möjlig utökning av skolan

Förslag 
+ Utvecklingsstrategi 
+ Illustrationsplan

BILD

Välkommen till Fors!
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 Strategiskt läge med närhet till kollektivtrafik

 Exploatering på redan hårdgjord yta

 Närhet till förskola och grundskolor

 Tillgängliga gång- och cykelvägar samt cykelspår

 Goda förutsättningar för trafiklösningar

 Närhet till rekreation och motionsspår

 Närhet till grönska

 Ej utsatt område för översvämning

 Ej bebyggelse på jordbruksmark

 Fastigheten ingår i översiktsplanens långsiktiga strategi för   
 utveckling av bebyggelsestrukturen

 Det finns utvecklingsmöjligheter för att tillgodose kommunen  
 med både mindre och större lägenheter inom fastigheten

 En naturlig fortsatt förtätning av Kungsbacka stad 

 Möjlighet för utökning av Vittra Forsgläntan och Nova    
 Montessoriskolan

Sammanfattning
Analys - Ett område lämpligt för bostäder Utvecklingsstrategi

 ca 118 st bostäder

 Fyra respektive fem våningar

 Variation i byggnadshöjd och vinklar

 Anpassade byggnadshöjder till    
 omgivande bebyggelse

 Varierande boendeformer

 Bostäder till studenter, unga vuxna,   
 familjer och äldre

 Möjlighet för bostäder med särskild   
 service

 Intressanta, gröna gårdsrum med    
 odlingsmöjligheter

 God tillgång till barnomsorg och skola

 Planerade siktlinjer och fina utblickar

 Tillgängligöra vattendraget

 Dagsljus på gården och i lägenheter

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Nulägesbeskrivning
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Projektområde

KUNGSBACKA

FORS

HAMMERÖ

HJÄLM

VALLDA

VARLA

BJÖRKRIS

KOLLA

HEDE
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Det tilltänkta exploateringsområdet ligger inom en yta som idag används för 
parkering (Fors 1:1387) utmed Forsgläntevägen som idag är utformad som 
återvändsgata. Avsikten med exploateringen är att bygga flerbostadshus. 
I anslutning till området finns:

 + Forsgläntans förskola (1)

 + Vittra Forsgläntan, grundskola (2)

 + Nova Montessoriskolan, grundskola (3)

 + Forsgläntans idrottshall (4)

 + Forsgårdens golfklubb med tillhörande restaurang (5)

AREOR ALLMÄNT 

Fastighetens area: 3 185 m2  
Befintliga p-platser inom fastigheten: 76 st

AREOR NOVASKOLAN

BYA:   1 059 m2 
LOA:  1 021 m2 
Elevåldrar: 12-16 år (ÅK 6-9) 
Elevantal: ca 120 st

AREOR VITTRASKOLAN

BYA:  3 185 m2 
LOA:   4 468 m2 
Elevåldrar:  6-16 (ÅK FSK-9) 
Elevantal: ca 500 st

AREOR FORSGLÄNTANS IDROTTSHALL

BYA:  1 460 m2 
LOA:   ca 1 356 m2

Nuläge

2

3

4

5

1
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Analys
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Fler invånare, större utbud och 
mångfald i Kungsbacka stad
GÄLLANDE ÖP (2021)

 + Skapa förutsättningar för fler invånare, fler arbetstillfällen, 
större utbud, mångfald och puls i Kungsbacka stad

 + Bygga långsiktigt, smart och hållbart

 + Mer än hälften av nybebyggelse ska byggas i Kungsbacka 
stad

 + Kungsbacka stad behöver en blandning av många olika 
funktioner. Ett stort antal äldreboenden kommer att 
behöva byggas under de kommande åren

 + Bostadsutvecklingen ska företrädesvis ske inom 
kommunens utvecklingsorter med fokus på 
pendeltågsstationslägena

FÖP FÖR KUNGSBACKA STAD (2009)

 + Behov av komplettering till befintlig bebyggelse med fyra 
till fem våningshus i Kungsbacka stad

SLUTSATS

 + Fastigheten ingår i översiktsplanens långsiktiga strategi 
för utveckling av bebyggelsestrukturen

 + Det finns utvecklingsmöjligheter för att tillgodose 
kommunen med både mindre och större lägenheter inom  
fastigheten

 + En naturlig fortsatt förtätning av Kungsbacka stad

Fler bostäder i Kungsbacka stad
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Strategiskt läge

GÄLLANDE ÖP (2021)

 + Bygga långsiktigt, smart och hållbart

 + Ny bebyggelse ska ligga i anslutning till kollektivtrafik och 
kommunal service

 + Fokusera nybyggnation till stationsorterna

 + Invånare ska ha tillgång till rekreationsytor och platser för 
möten

 + Bostadsutvecklingen ska företrädesvis ske inom 
kommunens utvecklingsorter med fokus på 
pendeltågsstationslägena

FÖP FÖR KUNGSBACKA STAD (2009)

 + Bostadsutveckling i gång- och cykelvänliga områden  
med rimliga avstånd till kollektivtrafik

 + Nya bostadsområden ska ha tillgång till naturområde 
eller park

BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM 2019-2025

 + Stort behov av mindre lägenheter som komplettering till 
befintligt bostadsbestånd

 + Behov av större lägenheter med god tillgång till  
barnomsorg och skola i närområdet

SLUTSATS

 + Ett strategiskt läge nära till arbete, kommunal service, 
rekreationsytor, naturområde och knutpunkter

 + Fastigheten ligger nära gång- och cykelstråk,  
kollektivtrafik och Kungsbacka station

Nära till arbete, kommunal service, 
rekreation och knutpunkter
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Utvecklingsmöjligheter
GÄLLANDE ÖP (2021)

 + Varierande boendeformer

 + Kungsbacka stad behöver en blandning av många olika 
funktioner. Ett stort antal äldreboenden kommer att 
behöva byggas under de kommande åren

FÖP FÖR KUNGSBACKA STAD (2009)

 + Varierat bostadsutbud

 + Behov av komplettering till befintlig bebyggelse med fyra 
till fem våningshus i Kungsbacka stad

 + Djärv arkitektur - varje ny byggnad ska ha en egen prägel. 
Byggnaden ska samspela med omgivningen men också 
tillföra något nytt

BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM 2019-2025

 + Bostadsbrist för studenter, unga vuxna, äldre och  
personer med behov av särskilda boende

 + Stort behov av mindre lägenheter som komplettering till 
befintligt bostadsbestånd

 + Behov av större lägenheter med god tillgång till  
barnomsorg och skola i närområdet

 + Befolkning i arbetsför ålder (20 - 64 år) ökar mest och 
befolkning över 85 år ökar mest procentuellt

SLUTSATS

 + Finns utvecklingsmöjligheter för att tillgodose 
kommunen med både mindre och större lägenheter inom  
fastigheten samt boende med särskild service

 + Möjlighet för utökning av Vittra Forsgläntan och Nova 
Montessoriskolan

Varierande boendeformer

Odlingsmöjligheter i soligt söderläge invid varje huskropp

Närhet till 
grönskan

Fler boenden för olika livssituationer och familjestorlekar

Djärv arkitektur
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Trafik
Korsningen Söderåleden/Gamla Forsvägen
KAPACITETSANALYS (SWECO, 2022-02-24)

Sweco har fått i uppgift att utreda hur en exploatering påverkar det befintliga vägnätet. 
Det som har studerats är vilken belastning korsningens punkt Söderåleden/Gamla 
Forsvägen har idag. Beräkningar har utförts baserat på de aktuella fordonsflöden 
som mätts upp på diverse punkter i anslutning till korsningen. Inom området för den 
tilltänkta exploateringen finns förskola, grundskola, Montessoriskola årkurs 6-9 och en 
golfklubb med tillhörande restaurangverksamhet som har tagits med i beräkningarna.

RESULTAT

Analysen visar att korsningen Söderåleden /Gamla Forsvägen kan med sin befintliga 
utformning klara dagens trafikflöden samt en eventuell exploatering om upp till 500 
lägenheter.

Vid en generell trafikökning om 100% kan det eventuellt bli aktuellt med åtgärder då 
korsningen kommer nära kapacitetsgränsen.

SAMMANFATTNING

Förutsättningar på platsen kan anses som goda då Söderåleden i nuläget har låga 
trafikflöden. Resultaten från kapacitetsanalysen för korsningen Söderåleden/ Gamla 
Forsvägen tyder på att det inte finns något kapacitetsproblem under varken för- eller 
eftermiddagens maxtimme under förutsättning för den framtagna prognostiserade 
trafiken i korsningen. Vid skolstart på en vardagsmorgon kan möjligen korsningen 
utsättas för högre belastning under en kort tidsperiod än övrig tid på dygnet. Sweco ser 
inte behovet av någon åtgärd. Om det utifrån andra instanser bedöms att belastningen 
i samband med skolstart utgör grund för åtgärder föreslår Sweco att i första hand 
komplettera korsningen Söderåleden/Gamla Forsvägen med svängfält.
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Trafik
Parkering

Friyta för skolorgård: 19 213 m² 

Plats för bostäder: 5 463 m² 

Nya P-platser vid idrottshall: 74 st

Då Kungsbacka kommun inte arbetar med något fast rikttal för antal parkeringsplatser 
för skola eller idrottshall per kvadratmeter LOA antages att det befintliga antalet 
parkeringar på fastigheten är tillräckligt för de befintliga verksamheterna. I denna 
skiss är ersättande parkeringsplatser flyttade till söder och öster om idrottshallen 
för en mer sammanhållen skolgård. Intuitiv åtkomst och rationalitet har prioriterats 
i parkeringsutformningen. Detta resulterar nedan specificerade friytor för skolgård 
och bostadsbebyggelse.

ATT JÄMFÖRA MED ERFORDRAD FRIYTA FÖR FASTIGHETENS 
SKOLUNGDOMAR:

18 600 m2 räknat med 30 m2 per elev. (Boverkets rekommendation)

12 400 m2 räknat med 20 m2 per elev. (Konvention vid nybygge i Göteborg)

PARKERING

Borttagna p-platser:    75 st 
Nya p-platser på tomten:   37 st (min=32) 
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Möjlig utökning av skolan
Vittra Forsgläntan och Nova Montessoriskolan

BTA SKOLOR:   5 064 m2

MAX BTA SKOLOR:   7 500 m2

ANTAL ELEVER:   620 st
 

  Antal elever vid maxexploatering, förutsatt bibehållet förhållande BTA per  
  elev:  
  918 st 
  Erfordrad skolgårdsarea vid maxexploatering, givet 20m2/elev resp 30m2/  
  elev:  
  18 360 resp. 27 540 m2 
  Tillgänglig friyta vid max-exploatering (beror på hur mycket som byggs på  
  höjden resp. marken):  
  16 777 till 19 213 m2 
  Högsta möjliga friyta per elev vid maxexploatering av skolor:  

  20,9 m2 

+ 

+

+

+
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Förslag
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Utvecklingsstrategi
Förslaget presenterar en ny användning för den tomt invid 
Forsgläntevägen där det idag ligger en parkeringsplats.  
Förslaget innebär att parkeringsplatserna flyttas till andra sidan 
gatan och placeras i anslutning till Forsgläntans idrottshall. 
Här etableras även en ny drop off-zon för elever till skolorna i 
området och till idrottshallen.

I gestaltningen av platsen har tre huslameller placerats 
på tomten, vilka storleksmässigt möjliggör gårdsrum i bra 
storlek. Byggnaderna utgörs av bostadslägenheter orienterade 
runt invändiga trapphus med entréer från bostadsgårdarna. 
Lamellerna är i huvudsak orienterade med gavlarna vinkelrätt 
mot gatan, men för att undvika direkt insyn mellan lägenheter 
runt samma gård, har mittenlamellen vridits något gentemot de 
övriga två. Att husen sinsemellan har olika vridning bidrar till att 
skapa intressantare gårdsrum mellan husen, vilket ytterligare 
förstärks genom att varje lamell är uppdelad i två volymer 
som både har förskjutits i sidled samt varierar i byggnadshöjd 
i förhållande till varandra. Livförskjutningarna och de olika 
hushöjderna gör att även de invändiga boendekvaliteterna 
förbättras, då de flesta lägenheterna får kvaliteterna av att vara 
hörnlägenheter med utsikt åt tre v äderstreck.

Vid gestaltningen av byggnaderna 
har fokus varit att ge lägenheterna 
fina utblickar, i huvudsak mot 
grönskan, och att optimera 
solinfall både in i lägenheterna och 
på bostadsgårdarna för att skapa 
goda boendemiljöer både inne  
och ute. Ambitionen har även varit 
att anpassa de nya byggnadernas 
höjd så att de ansluter väl till  
befintlig bebyggelse på platsen. 
Därav har höjden på del av 
byggnaden i öster satts till två 

våningar för att på så sätt möta höjden på den intilliggande 
Forsgläntans förskola och anknyta till dess intimare skala. 
Gavlarna på de byggnaderna som istället ligger närmare 
idrottshallen och parkeringen tillåts sträcka på sig upp 
till fyra respektive fem våningar, en skala och höjd som 
efterfrågas från kommunen i den fördjupade översiktsplanen 
för Kungsbacka stad. Att den nya bebyggelsen på tomten på 
detta sätt bryts upp både i sidled och i höjd skapar en silhuett 
som signalerar småskalighet och knyter an till befintlig villa- 
och småhusbebyggelse i närområdet med volymer i olika höjd  
och med olika orientering.

I husen planeras för lägenheter med varierande storlekar och 
boendeformer - från 1:or för studenter eller unga vuxna, till 
4:or och 5:or för olika former av kollektivboenden eller för den 
större familjen, med god tillgång till barnomsorg och skola i 
det direkta närområdet. Alla lägenheter har tillgång till balkong 
eller uteplats och i den lägre volymen åt öster planeras för 
bostäder med särskild service (BmSS) med en egen, privat 
trädgård i öppet och soligt sydostläge samt egen entré från 
angöringsplatsen på gården.

I direkt anslutning till tomten rinner ett vattendrag som idag 
omges av träd och tätvuxet buskage. Både växtlighet och närhet 
till vatten medför stora boendekvaliteter och vattendraget 
och dess omgivning ses som en stor tillgång. Som ett led i 
utvecklingen av tomten tillgängliggörs vattendraget för att 
kunna erbjuda de boende naturnära platser i direkt anslutning 
till byggnaderna.

Även gestaltningen av gårdarna mellan husen tar avstamp 
i naturen vid vattendraget och gårdsrummen tillåts vara mer 
fria i sin gestaltning och växtlighet närmast bäcken, för att 
sedan successivt stramas upp med häckar, planteringar 
och stenläggningar ju längre upp mellan husen och närmare 
parkeringen man kommer.

För att sedan avgränsa tomten och bostadsgårdarna mot gatan 
planeras för låga carportbyggnader längs Forsgläntevägen, 
där växter tillåts att klättra längs de spaljéklädda sidorna och 
där mellanrummen mellan carportarna skapar siktlinjer in på 
gårdarna och vidare mot grönskan. 

Husens fasader och tak ges en enhetlig kulör, en mild och 
behaglig grön färg där fasadernas träpanel med sin matta 
struktur kontrasterar mot plåttakets blankare yta. Vid varje 
trapphus tillåts plåttaket böja ner över fasaden som en rundad 
takfot och löpa i hela husets höjd för att avslutas som ett 
rundat skärmtak över trapphusentréerna. Den rundade formen 
är ett genomgående detaljelement i projektet och återkommer 
till exempel även i de rundade balkongerna. På vindsplan finns 
utrymme för växthus/vinterträdgårdar/gemensamhetslokaler 
och på gårdarna planeras för odlingsmöjligheter och 
gemensamma utemiljöer, vilka alla är viktiga för att främja  
både den sociala och den ekologiska hållbarheten.

Fasad-  
och takfärg

Träfasad  
och  
plåttak GestaltningsreferensKonceptskiss
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Illustrationsplan
FÖRSLAG BTA
 
bostäder:   5132 m2

- varav BmSS: 720 m2

 
vind:   924 m2

cykelförråd:  83 m2

postrum:  32 m2

Miljörum:  60 m2

LÄGENHETER (exempel)
1or:  19st
2or:  17st
3or:  19st
Totalt: 55st

BmSS:  8 lgh

Totalt antal boende: 118st. 

Bortagna P-platser:    75 st
Nya P-platser på tomten:  37 st (min=32)
Nya P-platser vid idrottshall:  74 st





Fastigheten Fors 1:387 i Kungsbacka stad.

Fors 1:387

Söd
erå

led

Fastigheten Fors 1:387 och området som ansökan avser i 
östra delen av Kungsbacka stad.

Ortofoto över Fors 1:387 (markerad med gulstreckad linje), Kungsbacka 4:1 och 4:2. Området som 
ansökan avser är markerat i rött.
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§ 357 Dnr 2019-00218 
Godkännande av avtal om parkeringsavlösen för Banken 11 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner avtal om parkeringsavlösen, innebärande att 
kommunen upplåter åtta parkeringsplatser inom parkeringsområde centrum för en 
ersättning om 175 000 kronor/plats till förmån för Fastigheten Banca 11 AB ägare till 
fastigheten Banken 11. 

Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören eller deras respektive 
ställföreträdare utses att för kommunens räkning underteckna avtalet samt övriga för 
ärendets genomförande nödvändiga handlingar. 

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att träffa eventuellt tilläggsavtal om 
det krävs på grund av justering av antalet erforderliga platser efter slutligt beviljat 
bygglov, inklusive att underteckna sådant avtal. 

Sammanfattning av ärendet 
En ny detaljplan för kvarteret Banken antogs av kommunfullmäktige den 11 juni 
2019 och vann laga kraft den 15 juli 2019. Detaljplanen syftar till att bevara 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer samtidigt som förutsättningar för 
utveckling av kvarteret möjliggörs. Detaljplanen möjliggör för totalt ca 60 bostäder 
samt handels- och verksamhetslokaler. Detaljplanen omfattar endast privatägd 
kvartersmark. Kommunen är huvudman för angränsande allmän plats/gator. 

Ägaren till fastigheten Banken 11, Fastigheten Banca 11 AB, planerar nu en 
byggnation av tretton nya lägenheter samt verksamhetslokaler i bottenplan inom sin 
fastighet. I exploateringsavtal mellan Parterna upprättat 2022-04-26 och hörande till 
detaljplan för kvarteret Banken, framgår att fastighetsägaren ska anlägga erforderliga 
parkeringsplatser inom den egna fastigheten eller på annat sätt tillgodose 
parkeringsbehovet med en långsiktig lösning. I detta fall är parkeringsbehovet 
beräknat till nio parkeringsplatser vara åtta parkeringsplatser behöver säkerställas 
utanför den egna fastigheten. 

En förutsättning för projektets genomförande är att inga parkeringar byggs inom den 
egna fastigheten då ett garage under mark är en alldeles för kostsam lösning. 
Kommunen och fastighetsägaren är därför överens om en annan långsiktig 
parkeringslösning som innebär att kommunen möjliggör en parkeringsavlösen och 
upplåter åtta parkeringsplatser till fastighetsägaren inom parkeringsområde centrum. 
Om slutligt beviljat bygglov föreskriver ett annat antal parkeringsplatser för bolagets 
byggnation är parterna överens om att avtalet ska justeras med rätt antal 
parkeringsplatser genom ett tilläggsavtal eller att ett nytt avtal tecknas med i övrigt 
samma villkor. 

För upplåtelsen av parkeringsplatser betalar fastighetsägaren ett engångsbelopp om 
175 000 kronor per parkeringsplats. Kommunen upplåter därefter parkeringsplatserna 
till boende som vid varje parkeringstillfälle för sitt fordon betalar parkeringsavgift 
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per timma alternativt köper månadsvis boendeparkeringskort, enligt vid varje 
tidpunkt gällande timtaxa/boendekortstaxa.  

Kommunen har för närvarande ingen fastställd taxa för parkeringsavlösen utan 
avgiften har beslutats vid varje enskilt tillfälle. Det nu aktuella ärendet för 
parkeringsavlösen/parkeringsköp är det första som rör Kungsbacka innerstad sedan 
det nya P-hus Linden färdigställts. Ett av motiven till P-hus Linden var att kunna 
möjliggöra fler parkeringsavlösen för fastigheter i centrum. Den i avtalet 
överenskomna avgiften på 175 000 kronor per parkeringsplats grundar sig på 
kostnaden att uppföra P-hus Linden samt att de boende också betalar 
parkeringsavgift alternativt köper månadsvis boendeparkeringskort. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-09-30 
Avtal om parkeringsavlösen, 2022-10-18 
Exploateringsavtal för Banken 11, 2022-04-26 
Översiktskarta Banken 11 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
Kommunstyrelsens förvaltnings. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det.  



 
 

Datum 

2022-09-30 
Diarienummer 

KS 2019-00218 

 
 

 
Samhällsbyggnadskontoret 

Johan Gerremo 
0300-834076 
Verksamhetschef 

1 (3)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Godkännande av avtal om parkeringsavlösen för Banken 11 
 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner avtal om parkeringsavlösen, innebärande att kommunen upplåter åtta 
parkeringsplatser inom parkeringsområde centrum för en ersättning om 175 000 kronor/plats till 
förmån för Fastigheten Banca 11 AB ägare till fastigheten Banken 11. 
Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören eller deras respektive ställföreträdare utses att 
för kommunens räkning underteckna avtalet samt övriga för ärendets genomförande nödvändiga 
handlingar. 

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att träffa eventuellt tilläggsavtal om det krävs på 
grund av justering av antalet erforderliga platser efter slutligt beviljat bygglov, inklusive att 
underteckna sådant avtal. 

Sammanfattning av ärendet 
Ägaren till fastigheten Banken 11, Fastigheten Banca 11 AB, planerar en byggnation av tretton nya 
lägenheter samt verksamhetslokaler i bottenplan inom sin fastighet. I exploateringsavtal mellan 
parterna upprättat den 26 april 2022 och hörande till detaljplan för kvarteret Banken, framgår att 
fastighetsägaren ska anlägga erforderligt antal parkeringsplatser inom den egna fastigheten eller på 
annat sätt tillgodose parkeringsbehovet med en långsiktig lösning. I detta fall är parkeringsbehovet 
beräknat till nio parkeringsplatser vara åtta parkeringsplatser behöver säkerställas utanför den egna 
fastigheten. 
En förutsättning för projektets ekonomi är att inga parkeringar byggs inom den egna fastigheten. 
Kommunen och fastighetsägaren är därför överens om en annan långsiktig parkeringslösning vilket 
innebär att kommunen upplåter åtta parkeringsplatser till fastighetsägaren inom parkeringsområde 
centrum.  
För upplåtelsen av parkeringsplatser betalar fastighetsägaren ett engångsbelopp om 175 000 kronor per 
parkeringsplats. Kommunen upplåter därefter parkeringsplatserna till boende som vid varje 
parkeringstillfälle för sitt fordon betalar parkeringsavgift per timma alternativt köper månadsvis 
boendeparkeringskort, enligt vid varje tidpunkt gällande timtaxa/boendekortstaxa. 
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Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-09-30 
Avtal om parkeringsavlösen, 2022-10-18 
Exploateringsavtal för Banken 11, 2022-04-26 
Översiktskarta Banken 11 

Beslutet skickas till 
Plusfastigheter AB 

Förvaltningen för Teknik 

Beskrivning av ärendet 
En ny detaljplan för kvarteret Banken antogs av kommunfullmäktige den 11 juni 2019 och vann laga 
kraft den 15 juli 2019. Detaljplanen syftar till att bevara kulturhistoriskt värdefulla byggnader och 
miljöer samtidigt som förutsättningar för utveckling av kvarteret möjliggörs. Detaljplanen möjliggör 
för totalt ca 60 bostäder samt handels- och verksamhetslokaler. Detaljplanen omfattar endast privatägd 
kvartersmark. Kommunen är huvudman för angränsande allmän plats/gator. 
Ägaren till fastigheten Banken 11, Fastigheten Banca 11 AB, planerar nu en byggnation av tretton nya 
lägenheter samt verksamhetslokaler i bottenplan inom sin fastighet. I exploateringsavtal mellan 
Parterna upprättat 2022-04-26 och hörande till detaljplan för kvarteret Banken, framgår att 
fastighetsägaren ska anlägga erforderliga parkeringsplatser inom den egna fastigheten eller på annat 
sätt tillgodose parkeringsbehovet med en långsiktig lösning. I detta fall är parkeringsbehovet beräknat 
till nio parkeringsplatser vara åtta parkeringsplatser behöver säkerställas utanför den egna fastigheten. 

En förutsättning för projektets genomförande är att inga parkeringar byggs inom den egna fastigheten 
då ett garage under mark är en alldeles för kostsam lösning. Kommunen och fastighetsägaren är därför 
överens om en annan långsiktig parkeringslösning som innebär att kommunen möjliggör en 
parkeringsavlösen och upplåter åtta parkeringsplatser till fastighetsägaren inom parkeringsområde 
centrum. Om slutligt beviljat bygglov föreskriver ett annat antal parkeringsplatser för bolagets 
byggnation är parterna överens om att avtalet ska justeras med rätt antal parkeringsplatser genom ett 
tilläggsavtal eller att ett nytt avtal tecknas med i övrigt samma villkor. 
För upplåtelsen av parkeringsplatser betalar fastighetsägaren ett engångsbelopp om 175 000 kronor per 
parkeringsplats. Kommunen upplåter därefter parkeringsplatserna till boende som vid varje 
parkeringstillfälle för sitt fordon betalar parkeringsavgift per timma alternativt köper månadsvis 
boendeparkeringskort, enligt vid varje tidpunkt gällande timtaxa/boendekortstaxa.  
Kommunen har för närvarande ingen fastställd taxa för parkeringsavlösen utan avgiften har beslutats 
vid varje enskilt tillfälle. Det nu aktuella ärendet för parkeringsavlösen/parkeringsköp är det första som 
rör Kungsbacka innerstad sedan det nya P-hus Linden färdigställts. Ett av motiven till P-hus Linden 
var att kunna möjliggöra fler parkeringsavlösen för fastigheter i centrum. Den i avtalet överenskomna 
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avgiften på 175 000 kronor per parkeringsplats grundar sig på kostnaden att uppföra P-hus Linden 
samt att de boende också betalar parkeringsavgift alternativt köper månadsvis boendeparkeringskort. 

 

Malin Aronsson     Lovisa Eld 

Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef 
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§ 358 Dnr 2021-00681 
Godkännande av tilläggsavtal till köpeavtal avseende försäljning av 
Duvehed 2:51, Duvehed verksamhetsområde 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner tilläggsavtal till köpeavtal avseende försäljning av 
Duvehed 2:51, Duvehed verksamhetsområde mellan kommunen och Logistea 
Duvehed 2:51 AB, undertecknat av Logistea Duvehed 2:51 AB 2022-10-20.  

Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören, eller deras respektive 
ersättare, utses att för kommunens räkning underteckna tilläggsavtalet samt övriga 
nödvändiga handlingar för avtalets genomförande. 

Sammanfattning av ärendet 
Den 17 augusti 2021 beslutade kommunstyrelsen att sälja fastigheten Duvehed 2:51 
till, fastighetsbolaget Logistea Duvehed 2:51 AB (tidigare Fundamentet 8622 AB). 
Moderbolaget Båstad Lager & Logistik AB, som är ett företag inom 
logistikbranschen, expanderar och planerar att bygga nya större lokaler i närheten av 
Göteborgsregionen och har därför för avsikt att bedriva en del av sin verksamhet i en 
ny byggnad inom Duveheds verksamhetsområde. 

I köpeavtalet framgår att bolaget ska söka bygglov senast sex månader från det att 
avtalet godkänts av kommunstyrelsen samt att byggnadsarbeten ska påbörjas senast 
sex månader efter det att bygglov beviljats. Bolaget har sökt bygglov i enlighet med 
köpeavtalet och bygglov för projektet beviljades av byggnadsnämnden den 21 juni 
2022 genom delegeringsbeslut. Byggstart för projektet ska därmed enligt köpeavtalet 
ske senast i december 2022.  

Företaget har dock framfört önskemål om att få skjuta fram byggstarten, då det 
rådande marknadsläge med inflation, stigande räntor och kraftigt stigande priser har 
gjort att en framflyttad tidpunkt för byggnationen med ytterligare sex månader är 
önskvärd för att skapa flexibilitet och kunna få in bra anbud för byggnationen. 
Parterna har därför enats om att träffa detta tilläggsavtal. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-10-18 
Förslag till tilläggsavtal till köpeavtal avseende Duvehed 2:51, undertecknat av 
Logistea Duvehed 2:51 AB, 2022-10-20  
Delegeringsbeslut nybyggnad, 2022-06-21 
Undertecknat köpeavtal inkl. bilagor, 2021-08-24  
Kommunstyrelsen 2021-08-17, § 275  
Översiktskarta Duvehed 
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Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
Kommunstyrelsens förvaltnings. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det.  



 
 

Datum 

2022-10-18 
Diarienummer 

KS 2021-00681 

 
 

 
Samhällsbyggnadskontoret 

Johan Gerremo 
0300-834076 
Verksamhetschef 
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Godkännande av tilläggsavtal till köpeavtal avseende försäljning av Duvehed 2:51, 
Duvehed verksamhetsområde 
 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner tilläggsavtal till köpeavtal avseende försäljning av Duvehed 2:51, 
Duvehed verksamhetsområde mellan kommunen och Logistea Duvehed 2:51 AB, undertecknat av 
Logistea Duvehed 2:51 AB 2022-10-20.  

Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören, eller deras respektive ersättare, utses att för 
kommunens räkning underteckna tilläggsavtalet samt övriga nödvändiga handlingar för avtalets 
genomförande. 

Sammanfattning av ärendet 
Den 17 augusti 2021 beslutade kommunstyrelsen att sälja fastigheten Duvehed 2:51 till, 
fastighetsbolaget Logistea Duvehed 2:51 AB (tidigare Fundamentet 8622 AB). Moderbolaget Båstad 
Lager & Logistik AB, som är ett företag inom logistikbranschen, expanderar och planerar att bygga 
nya större lokaler i närheten av Göteborgsregionen och har därför för avsikt att bedriva en del av sin 
verksamhet i en ny byggnad inom Duveheds verksamhetsområde. 

I köpeavtalet framgår att bolaget ska söka bygglov senast sex månader från det att avtalet godkänts av 
kommunstyrelsen samt att byggnadsarbeten ska påbörjas senast sex månader efter det att bygglov 
beviljats. Bolaget har sökt bygglov i enlighet med köpeavtalet och bygglov för projektet beviljades av 
byggnadsnämnden den 21 juni 2022 genom delegeringsbeslut. Byggstart för projektet ska därmed 
enligt köpeavtalet ske senast i december 2022.  

Företaget har dock framfört önskemål om att få skjuta fram byggstarten, då det rådande marknadsläge 
med inflation, stigande räntor och kraftigt stigande priser har gjort att en framflyttad tidpunkt för 
byggnationen med ytterligare sex månader är önskvärd för att skapa flexibilitet och kunna få in bra 
anbud för byggnationen. Parterna har därför enats om att träffa detta tilläggsavtal. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-10-18 
Förslag till tilläggsavtal till köpeavtal avseende Duvehed 2:51, undertecknat av Logistea Duvehed 2:51 
AB, 2022-10-20  
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Delegeringsbeslut nybyggnad, 2022-06-21 
Undertecknat köpeavtal inkl. bilagor, 2021-08-24  
Kommunstyrelsen 2021-08-17, § 275  
Översiktskarta Duvehed 

Beslutet skickas till 
Logistea Duvehed 2:51 AB 

 

Malin Aronsson     Lovisa Eld 

Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef 
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Logistea Duvehed 2:51 AB 
BOX 5089 
102 42 Stockholm     Datum: 2022-06-21 
 
 
 

Beslut om Bygglov för nybyggnad av industribyggnad 
samt mur och/eller plank  
Beslut från byggnadsnämnden, taget av handläggare enligt delegeringsordningen 

Diarienummer: BN 2022-000558 
Ärende: Bygglov för nybyggnad av industribyggnad samt mur och/eller plank 
Fastighet: DUVEHED 2:51 (ORMVRÅKSVÄGEN 48) 
Beslut: D 2022-002143, 2022-06-21 
 
Beslut 
Byggnadsnämnden beviljar Bygglov för nybyggnad av industribyggnad samt mur och/eller plank 

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från det 
att beslutet vann laga kraft. 

Golvhöjden för huvudbyggnaden fastställs till +16,25 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig för åtgärden är Jan Ulfstad  
Avgiften för beslutet är 87 600 kronor. Av detta kostar bygglovet 44 000 kronor och byggskedet 43 
200 kronor.  
Observera att eventuell utstakning och lägeskontroll inte är med i ovanstående belopp.  
  
Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 
Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 
 
Upplysningar 
Innan ni får påbörja byggnadsarbetet måste ni ha fått ett startbesked från byggnadsnämnden. 
Dessutom måste överklagandetiden ha löpt ut. Den räknas fyra veckor från att beslutet kungjordes i 
Post- och Inrikes Tidningar.  

Om åtgärden påbörjas efter att fyra veckor har förflutit från kungörelsen men innan lovbeslutet har 
vunnit laga kraft sker det på egen risk eftersom lovbeslutet kan komma att upphävas om det 
överklagas. 

Beslutet kommer även att skickas till berörda sakägare.  
Det är inte någon förutsättning för bygglov att det finns en nyttjanderätt till marken. Däremot 
uppmanas ni att ha ett nyttjanderättsavtal med markägaren innan ni påbörjar byggnationen. Likaså 
rekommenderar vi att eventuella servitut för till exempel väg finns innan bygget startar.  
 
Redogörelse av ärendet 
Ansökan kom 2022-02-24. 

B
yg

gl
ov

 –
 D

 2
02

2-
00

21
43

 –
 2

02
2-

06
-2

1



  Sida 2 av 3 
 

Ansökan bedöms vara komplett 2022-06-21. 

Ansökan gäller Bygglov för nybyggnad av industribyggnad samt mur och/eller plank med en 
byggnadsarea om 4 469 m2, bruttoarea om 4 808 m2. 

Fasadmaterial Sandwichpanel NCS S7502-B 

Takbeläggning Svart takpapp 

Vidare gäller ansökan om nybyggnad av en sprinklersilo som utförs i betong. 
Planförutsättningar 

För fastigheten gäller detaljplan FJP29 vars syfte är att möjliggöra byggnader för industri. I 
detaljplanen regleras bland annat begränsas nockhöjden till 12 m. 

Fasad och övrigt material inom 50 m från luftledningarna får inte utformas i brännbart material  

eller ledande material.  
Beräkning av nockhöjd 

Byggnadshöjden har beräknats genom att först bestämma om byggnaden ska ses som sammansatt 
eller inte. Därefter har den beräkningsgrundande fasaden, samt det dominerande fasadplanet 
bestämts, och till sist har det konstaterats varifrån höjden ska mätas.  

Nockhöjden har beräknats genom beräkning av markmedelnivån.  

Avståndet från det dominerande fasadplanet till allmän plats är mer än sex meter. Nockhöjden 

beräknas därför utifrån medelmarknivån invid fasad. Utifrån angivna förhållanden mäts nockhöjden  

till 11,95 meter.  
Avlopp 

Fastigheten ansluts till kommunalt avlopp. 
Inkomna synpunkter 

Om åtgärden avviker mot detaljplan, eller ska utföras utanför detaljplan ska berörda 
sakägare/grannar få tillfälle att yttra sig innan byggnadsnämnden tar beslut, plan- och bygglagen 9 
kap. 25 § (PBL, SFS 2010:900). 

Åtgärden är planenlig, därför har inga grannar hörts. 
Remisser 

Räddningstjänsten har fått möjligheter att lämna synpunkter gällande branskyddbeskrivning inför 
bygglov. Av yttrande daterat 2022-05-02 framgår att: 

Implementering av planbestämmelser: 

Enligt detaljplanen ska luftintag och entréer ska placeras så långt från västkustbanan som möjligt, 
inom hela planområdet. Med hänsyn till det långa avståndet till västkustbanan och att utrymning är 
möjlig bort från västkustbanan bedöms syftet med placering av entréer vara uppfyllt. 
Planbestämmelsen gällande luftintag har inte beaktats i brandskyddsbeskrivningen.  

Anordnade av tomt, framkomlighet inom tomt  

Tomten bedöms tillgänglig för räddningsinsats då byggnaden kan nås via gatunätet. Lämplig 
uppställningsplats för räddningsfordon finns på hårdgjord yta inom 50 meter från byggnaden.  

Räddningstjänsten har inget att erinra inför beslut om bygglov. Placering av luftintag bör beaktas i  

den fortsatta projekteringen.  



  Sida 3 av 3 
 

Motivering till beslut 
Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 30 § (PBL, SFS 2010:900) ska bygglov ges för en åtgärd inom ett 
område med detaljplan, om åtgärden stämmer med detaljplanen. Förvaltningen bedömer att ansökan 
stämmer med detaljplan och uppfyller kraven enligt PBL 9 kap. 30 § punkt 4 då byggnaderna är 
lämpligt utformade och placerade med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och 
kulturvärden på platsen och intresset av en god helhetsverkan.  

Vidare bedömer förvaltningen att åtgärden inte innebär en sådan betydande olägenhet som avses i 
PBL 2 kap 9 §.  

Bygglov ska därför beviljas. 

Detta beslut har fattats av tjänstemän vid Bygg- och miljöförvaltningen enligt byggnadsnämndens 
delegeringsordning. 

Ing-Marie Ringholm 
Bygglovshandläggare 
 
 
 
Hur du överklagar 
Om du vill överklaga detta beslut ska du skriva till byggnadsnämnden med adress Kungsbacka 
kommun, Bygg- och miljöförvaltningen, 434 81 Kungsbacka. 

I brevet anger du diarienummer, beslutsdatum och beslutsnummer för det beslut du vill överklaga, 
samt varför du anser att beslutet är felaktigt och hur du vill att beslutet ska ändras. Ange också dina 
kontaktuppgifter i form av namn, postadress, telefonnummer och gärna e-postadress. Om du vill 
hänvisa till handlingar som stödjer din ståndpunkt ska du bifoga dem. Glöm inte att underteckna 
överklagandet. 

Byggnadsnämnden måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag som du fick del av 
beslutet. Om överklagandet har kommit in i rätt tid sänder byggnadsnämnden överklagandet vidare 
till Länsstyrelsen i Hallands län som prövar det överklagade beslutet. Om överklagandet kommer in 
för sent kommer det att avvisas. 
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§ 275 Dnr 2021-00681 
Försäljning av fastigheten Duvehed 2:51, inom Duveheds 
verksamhetsområde 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner köpeavtal mellan kommunen och 
Fundamentet 8622 AB uät HanssonGruppen EBJ 1 AB, genom vilket kommunen 
överlåter fastigheten Duvehed 2:51, mot en köpeskilling på 7 158 200 kronor, 
undertecknat av bolaget 2021-06-11. 

Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören, eller deras respektive 
ersättare, utses att för kommunens räkning underteckna avtalet och övriga i ärendet 
nödvändiga handlingar. 

Sammanfattning av ärendet 
Båstad Lager & Logistik AB expanderar och har behov av nya större lokaler i 
närheten av Göteborgsregionen och har därför för avsikt att bedriva en del av sin 
verksamhet i en ny byggnad på Fastigheten inom Duveheds verksamhetsområde.  

Båstad Lager & Logistik AB genomför projektet i samarbete med köparen, 
HanssonGruppen EBJ 1 AB, som kommer att uppföra den nya byggnaden. Båstad 
Lager & Logistik AB och köparen och har tecknat en avsiktsförklaring avseende 
projektet och kommande hyresavtal. 

Köpeavtalet reglerar överlåtelse av fastigheten Duvehed 2:51. Köparen förbinder sig 
att söka bygglov inom 6 månader samt att påbörja byggnationen inom 6 månader 
från det att bygglov meddelats. Äganderätten till fastigheten övergår när arbete med 
bottenplattan påbörjats och köpeskillingen betalts. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-06-10 

Köpeavtal, undertecknat av Fundamentet 8622 AB uät HanssonGruppen EBJ 1 AB, 
2021-06-11 

Översiktskarta 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Fundamentet 8622 AB uät HanssonGruppen EBJ 1 AB 



  Översiktskarta  
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§ 347 Dnr 2022-00574 
Svar på Kulturdepartementets remiss av betänkandet av kommittén 
Demokratin 100 år - samling för en stark demokrati (SOU 2022:28)  

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2022-10-19, och översänder det som sitt 
svar till Kulturdepartementet. 

Sammanfattning av ärendet 
Regeringen beslutade den 20 juni 2018 att tillsätta en kommitté för att under åren 
2018–2021 planera, samordna och genomföra en samling av insatser och aktiviteter 
för en stark demokrati. Aktiviteterna inriktades mot 2021 då året markerade att det då 
var 100 år sedan den allmänna och lika rösträtten fick sitt principiella genombrott i 
Sverige – även om det komma att dröja fram till 1989 innan alla svenska medborgare 
över 18 år fick rösträtt, då omyndighetsförklaringen avskaffades. 

Visionen och målet med kommitténs arbete var dels att öka kunskapen och 
medvetenheten om demokratin och vad vårt demokratiska system innebär, dels att få 
fler att engagera sig i demokratin, till exempel genom att delta i samtal om 
demokrati, påverka lokala beslutsprocesser, rösta i val, engagera sig i en politisk 
fråga, i ett parti, eller i en civilsamhällesorganisation på sin fritid, och dels att stödet 
för demokratin skulle öka och att fler skulle ta tydlig ställning för demokrati som 
styrelseskick. 

För att lyckas med denna målsättning har kommittén under åren genomfört i rad 
aktiviteter för att öka kunskapen om demokratijubileet och generella demokratifrågor 
i samhället. Bland annat spreds kunskapen genom olika nätverk, till exempel ett 
nätverk för länsstyrelserna, ett nätverk för ett femtiotal myndigheter och ett nätverk 
med drygt ett hundratal civilsamhällesorganisationer. Vidare genomfördes flertalet 
kommunikationsinsatser med olika evenemang, informationsmaterial och filmer, 
debattartiklar samt kommitténs antologi ”100 år till” som utgör volym 2 till den 

översända remissen.  

De aktiviteter som fick mest uppmärksamhet var Demokratistugan och Deklarationen 
för en stark demokrati. Demokratistugan var ett mobilt kunskapscenter, som i nära 
samarbete med länsstyrelserna besökte en eller flera orter i varje län. Syftet var att 
stugan likt partiernas valstugor skulle vara en mötesplats på torget för människor 
som ville lära sig mer om demokratin. 

Deklarationen för en stark demokrati, var en av kommittén framtagen deklaration, 
innehållande demokratins principer, som olika aktörer i samhället uppmanades att 
underteckna. I samband med undertecknandet åtog sig aktörerna också att genomföra 
konkreta insatser för att stärka demokratin. Vid utgången av 2021 hade 310 
deklarationer undertecknats av såväl nationella som regionalt och lokalt engagerade 
aktörer från skilda sektorer av samhället, däribland Kungsbacka kommun som 
tillsammans med övriga kommuner i Halland och Region Halland undertecknade 
deklarationen då Demokratistugan besökte Halmstad den 15 oktober 2021. 
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I samband med att kommittén nu överlämnar resultatet av sitt arbete till regering 
lämnas också åtta olika förslag på hur kommitténs arbete kan tas tillvara. Tre av 
förslag handlar om hur insatserna och erfarenheterna från samlingen 2018–2021 kan 
tas tillvara av regeringen efter att kommittén har avslutat sitt uppdrag. De tre 
förslagen är att: 

- En nationell demokratifunktion inrättas med uppdrag att öka kunskaperna om 
demokratin. Den ska också utgöra ett kunskapsstöd kring metoder för att öka 
deltagandet och delaktigheten i demokratin och bidra till samordning av olika 
demokratifrämjande insatser samt analysera och ta fram lägesuppdateringar om 
tillståndet i den svenska demokratin.  

- Den nationella demokratifunktionen inrättas inom en befintlig myndighet.  

- Länsstyrelserna ges ett långsiktigt demokratifrämjande uppdrag.  

- Kommittén föreslår även åtgärder som syftar till att långsiktigt stärka 
demokratiperspektivet i myndigheters verksamhet, i utredningsarbetet samt inom 
skolväsendet. Förslagen är:  

- I myndighetsförordningen, avsnitt Allmänna uppgifter (6 §), skrivs det in att 
myndigheterna ska ta till vara fördelar som kan vinnas för demokratin. 

- Demokrati och det demokratiska uppdraget skrivs in i instruktioner för 
myndigheter vars verksamhet är central för det demokratipolitiska målet.  

- Ett pilotprojekt genomförs där fem till åtta myndigheter ges i uppdrag att utarbeta 
metoder för hur respektive myndighet ska bidra till det demokratipolitiska målet.  

- I kommittéförordningen 15 § skrivs det in krav på att redovisa konsekvenser för 
demokratin.  

- Den digitala plattformen Demokrati 100 år permanentas och breddas till att inte 
enbart fokusera på hundraårsjubileet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, 2022-10-19 
Yttrande, 2022-10-19 
Kulturdepartementets remiss av betänkandet av kommittén Demokratin 100 år – 
samling för en stark demokrati: Volym 1 - Vår demokrati - värd att värna varje dag 
(SOU 2022:28) 
Kulturdepartementets remiss av betänkandet av kommittén Demokratin 100 år – 
samling för en stark demokrati: Volym 2 – antologin ”100 år till” (SOU 2022:28) 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
Kommunstyrelsens förvaltnings. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det.  
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Svar på Kulturdepartementets remiss av betänkandet av kommittén Demokratin 100 år 
– samling för en stark demokrati (SOU 2022:28)  
 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2022-10-19, och översänder det som sitt svar till 
Kulturdepartementet. 

Sammanfattning av ärendet 
Regeringen beslutade den 20 juni 2018 att tillsätta en kommitté för att under åren 2018–2021 planera, 
samordna och genomföra en samling av insatser och aktiviteter för en stark demokrati. Aktiviteterna 
inriktades mot 2021 då året markerade att det då var 100 år sedan den allmänna och lika rösträtten fick 
sitt principiella genombrott i Sverige – även om det komma att dröja fram till 1989 innan alla svenska 
medborgare över 18 år fick rösträtt, då omyndighetsförklaringen avskaffades. 

Visionen och målet med kommitténs arbete var dels att öka kunskapen och medvetenheten om 
demokratin och vad vårt demokratiska system innebär, dels att få fler att engagera sig i demokratin, till 
exempel genom att delta i samtal om demokrati, påverka lokala beslutsprocesser, rösta i val, engagera 
sig i en politisk fråga, i ett parti, eller i en civilsamhällesorganisation på sin fritid, och dels att stödet 
för demokratin skulle öka och att fler skulle ta tydlig ställning för demokrati som styrelseskick. 

För att lyckas med denna målsättning har kommittén under åren genomfört i rad aktiviteter för att öka 
kunskapen om demokratijubileet och generella demokratifrågor i samhället. Bland annat spreds 
kunskapen genom olika nätverk, till exempel ett nätverk för länsstyrelserna, ett nätverk för ett 
femtiotal myndigheter och ett nätverk med drygt ett hundratal civilsamhällesorganisationer. Vidare 
genomfördes flertalet kommunikationsinsatser med olika evenemang, informationsmaterial och filmer, 
debattartiklar samt kommitténs antologi ”100 år till” som utgör volym 2 till den översända remissen.  

De aktiviteter som fick mest uppmärksamhet var Demokratistugan och Deklarationen för en stark 
demokrati. Demokratistugan var ett mobilt kunskapscenter, som i nära samarbete med länsstyrelserna 
besökte en eller flera orter i varje län. Syftet var att stugan likt partiernas valstugor skulle vara en 
mötesplats på torget för människor som ville lära sig mer om demokratin. Deklarationen för en stark 
demokrati var en av kommittén framtagen deklaration innehållande demokratins principer som olika 
aktörer i samhället uppmanades att underteckna. I samband med undertecknandet åtog sig aktörerna 
också att genomföra konkreta insatser för att stärka demokratin. Vid utgången av 2021 hade 310 
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deklarationer undertecknats av såväl nationella som regionalt och lokalt engagerade aktörer från skilda 
sektorer av samhället, däribland Kungsbacka kommun som tillsammans med övriga kommuner i 
Halland och Region Halland undertecknade deklarationen då Demokratistugan besökte Halmstad den 
15 oktober 2021. 

I samband med att kommittén nu överlämnar resultatet av sitt arbete till regering lämnas också åtta 
olika förslag på hur kommitténs arbete kan tas tillvara. Tre av förslag handlar om hur insatserna och 
erfarenheterna från samlingen 2018–2021 kan tas tillvara av regeringen efter att kommittén har 
avslutat sitt uppdrag. De tre förslagen är att: 

 En nationell demokratifunktion inrättas med uppdrag att öka kunskaperna om demokratin. Den 
ska också utgöra ett kunskapsstöd kring metoder för att öka deltagandet och delaktigheten i 
demokratin och bidra till samordning av olika demokratifrämjande insatser samt analysera och 
ta fram lägesuppdateringar om tillståndet i den svenska demokratin.  

 Den nationella demokratifunktionen inrättas inom en befintlig myndighet.  

 Länsstyrelserna ges ett långsiktigt demokratifrämjande uppdrag.  

Kommittén föreslår även åtgärder som syftar till att långsiktigt stärka demokratiperspektivet i 
myndigheters verksamhet, i utredningsarbetet samt inom skolväsendet. Förslagen är:  

 I myndighetsförordningen, avsnitt Allmänna uppgifter (6 §), skrivs det in att myndigheterna 
ska ta till vara fördelar som kan vinnas för demokratin. 

 Demokrati och det demokratiska uppdraget skrivs in i instruktioner för myndigheter vars 
verksamhet är central för det demokratipolitiska målet.  

 Ett pilotprojekt genomförs där fem till åtta myndigheter ges i uppdrag att utarbeta metoder för 
hur respektive myndighet ska bidra till det demokratipolitiska målet.  

 I kommittéförordningen 15 § skrivs det in krav på att redovisa konsekvenser för demokratin.  

 Den digitala plattformen Demokrati 100 år permanentas och breddas till att inte enbart fokusera 
på hundraårsjubileet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, 2022-10-19 
Yttrande, 2022-10-19 
Kulturdepartementets remiss av betänkandet av kommittén Demokratin 100 år – samling för en stark 
demokrati: Volym 1 - Vår demokrati - värd att värna varje dag (SOU 2022:28) 
Kulturdepartementets remiss av betänkandet av kommittén Demokratin 100 år – samling för en stark 
demokrati: Volym 2 – antologin ”100 år till” (SOU 2022:28) 

https://www.regeringen.se/49c6c5/contentassets/1c02dd0d709648efa9828697dcef1f97/var-demokrati--vard-att-varna-varje-dag.-volym-1-sou-202228.pdf
https://www.regeringen.se/49c6c5/contentassets/1c02dd0d709648efa9828697dcef1f97/var-demokrati--vard-att-varna-varje-dag.-volym-1-sou-202228.pdf
https://www.regeringen.se/49c71f/contentassets/1c02dd0d709648efa9828697dcef1f97/var-demokrati--vard-att-varna-varje-dag.-volym-2-antologin-100-ar-till-sou-202228.pdf
https://www.regeringen.se/49c71f/contentassets/1c02dd0d709648efa9828697dcef1f97/var-demokrati--vard-att-varna-varje-dag.-volym-2-antologin-100-ar-till-sou-202228.pdf
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Beslutet skickas till 
Kulturdepartementet 

 

Beskrivning av ärendet 

Kommitténs förslag 
I samband med att kommittén nu överlämnar resultatet av sitt arbete till regering lämnas också åtta 
olika förslag på hur kommitténs arbete kan tas tillvara. De åtta förslagen finns i volym 1 av 
betänkandet och kommunstyrelsens förvaltning har med anledning av detta enbart fokuserat på den 
delen av betänkandet. 

Volym 2 utgörs, såsom nämnts ovan, av kommitténs antologi ”100 år till” vilken innehåller en samling 
av framåtblickande texter om demokratin och demokratins utmaningar. 

Förslag 1 och 2 – Införande en nationell demokratifunktion inom en befintlig myndighet 
Kommittén föreslår att det ska införas en nationell demokratifunktion inom en befintlig myndighet 
med uppdraget att öka kunskaperna om demokratin. Demokratifunktionen ska också utgöra ett 
kunskapsstöd kring metoder för att öka deltagandet och delaktigheten i demokratin, bidra till 
samordning av olika demokratifrämjande insatser samt analysera och ta fram lägesuppdateringar om 
tillståndet i den svenska demokratin. Kommittén anger att den nationella demokratifunktionen 
uppskattningsvis behöver sex till sju heltidsanställda och bedömer att det finns två alternativ där 
funktionen kan placeras: Forum för levande historia (FLH) eller Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor (MUCF). 

Förslag 3 – Uppdrag till länsstyrelserna om ett långsiktigt demokratifrämjande uppdrag 
Kommittén föreslår också att länsstyrelserna ska ges ett långsiktigt demokratifrämjande uppdrag som 
ska innefatta att stödja utvecklingen av ett kunskapsbaserat lokalt och regionalt demokratifrämjande 
arbete. I detta uppdrag kan det ingå att ansvara för framtagande av lokal och regional 
demokratistatistik samt att rapportera till och förse regeringen med lokala och regionala analyser på 
demokratiområdet. I denna del kan det även ingå att sprida kunskap till lokala aktörer om material på 
demokratiområdet som tagits fram av myndigheter och andra aktörer.  

Kommittén menar också att länsstyrelserna ska bidra till kompetensutveckling, gemensamma 
kommunikationsinsatser och att samarbete mellan relevanta aktörer utvecklas på lokal och regional 
nivå för att stärka demokratin samt stödja kommunöverskridande initiativ på demokratiområdet.  

Finansieringen ska ske genom att länsstyrelserna antingen genom regeringsuppdrag får möjlighet att 
ansöka om medel för genomförande av insatser, eller att det sker en resursförstärkning av samtliga 
länsstyrelser i form av en heltidsanställd personal för genomförandet av det föreslagna uppdraget. 
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Förslag 4 och 5 – Stärka demokratiuppdraget i befintlig lagstiftning 
Utöver dessa tre huvudförslag lämnas också förslag på tillägg i befintlig lagstiftning.  

Kommittén menar att demokratiuppdraget och det så kallade program- och målsättningsstadgandet, 
som följer de inledande skrivningarna i regeringsformen, inte är tillräckligt tydligt i de statliga 
myndigheternas styrdokument. Program- och målsättningsstadgandet anger att det allmänna bland 
annat ska verka för att demokratins idéer ska vara vägledande inom samhällets alla områden och att 
alla människor ska uppnå delaktighet och jämlikhet (RF 1 kap. 2 §). Program- och 
målsättningsstadgandet har också brutits ner av riksdagen till bland annat ett demokratipolitiskt mål 
som anger att  

demokratipolitiken ska vara en levande demokrati som är uthållig, kännetecknas av 
delaktighet och där möjligheterna till inflytande är jämlika 

Efter kommitténs genomgång av instruktioner för 38 myndigheter som kan anses vara relevanta för det 
demokratipolitiska målet, kan kommittén konstatera att demokrati eller demokratirelaterade begreppet 
endast omnämns i sex myndigheters instruktioner – jämställdhet omnämns i 28 av de 38 
instruktionerna. Dessa instruktioner är centrala för all statlig myndighetsstyrning och i dem anges 
myndigheternas permanenta uppgifter. De för allmänheten kanske mer kända regleringsbreven 
omfattar endast tillfälliga uppdrag till myndigheterna. Kommittén vill nu att demokrati och det 
demokratiska uppdraget skrivs in i de instruktioner för myndigheter vars verksamhet är central för det 
demokratipolitiska målet.  

Utöver instruktioner och regleringsbrev finns också myndighetsförordningen som är tillämplig på 
samtliga myndigheter under regeringen. Myndighetsförordningen reglerar bland annat 
förvaltningsmyndigheternas ledningsformer, myndighetsledningens ansvar och uppgifter och 
ärendenas handläggning. För att stärka demokratiuppdraget och demokratibegreppet föreslås nu också 
ett tillägg i myndighetsförordningen som anger att:  

myndigheterna ska ta till vara fördelar som kan vinnas för demokratin. 

Förslag 6 – Pilotprojekt för fem till åtta myndigheter att ta fram metoder som ska bidra till att ett 
demokratiperspektiv beaktas i större utsträckning och integreras i den ordinarie verksamheten 
Vidare förslår kommittén att ett pilotprojekt ska genomföras där regeringen ger fem till åtta 
myndigheter i uppdrag att ta fram metoder som ska bidra till att ett demokratiperspektiv beaktas i 
större utsträckning och integreras i den ordinarie verksamheten. Urvalet av myndigheter menar 
kommittén kan göras utifrån dess förutsättningar och relevans för att uppnå det demokratipolitiska 
målet och i projektet framhåller kommittén bör en blandning av små och stora myndigheter ingå. 
Vidare bör myndigheter med breda kontaktytor till stora delar av befolkningen ingå. Kommittén 
föreslår att pilotprojektet ska utvärderas efter tre år. 

Förslag 7 – Redovisning av konsekvenser för demokratin i statliga utredningar 
Det statliga kommittéväsendet har en central roll i lagstiftningskedjan. I regel inleds 
lagstiftningsprocessen genom att regeringen ger en utredning i uppdrag att utreda en fråga och 
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presentera förslag på hur frågan kan lösas. Statliga utredningar lyder under regeringen, men ska ses 
som oberoende myndigheter. Enligt kommittéförordningen (1998:1474) ska kommittéer och 
utredningar redovisa konsekvenser för de förslag som läggs fram. Det handlar dels om 
samhällsekonomiska konsekvenser, dels om att analysera förslagens betydelse för den kommunala 
självstyrelsen, brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet, för sysselsättning och offentlig 
service i olika delar av landet, för små företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i 
övrigt i förhållande till större företag, för jämställdheten mellan kvinnor och män samt för 
möjligheterna att nå de integrationspolitiska målen. 

Det finns emellertid inte några krav i kommittéförordningen på att utreda vilka konsekvenser ett 
förslag har för demokratin nationellt. Kommittén menar att det mot bakgrund av att utredningar i dag 
inte är ålagda att analysera konsekvenser för demokratin sker detta sällan. Efter kommitténs 
genomgång av ett tjugotal aktuella utredningar kan kommittén konstatera att flera utredningar med 
relevans för det demokratipolitiska målet saknar en analys av förslagens konsekvenser för demokratin. 

Kommittén föreslår därför att i det i kommittéförordningens 15 § skrivs in ett krav på att redovisa 
konsekvenser för demokratin. Kommittén anser att utrednings- och kommittéförslag som kan inverka 
på demokratin bör redovisa eventuella konsekvenser för exempelvis grundläggande fri- och rättigheter, 
demokratins funktionssätt samt människors möjligheter att delta i demokratin och att utöva inflytande 
över det politiska beslutsfattandet. 

Förslag 8 – Den digitala plattformen Demokrati 100 år permanentas  
Avslutningsvis lämnar kommittén förslaget att den digitala plattformen Demokrati 100 år, som 
utvecklats under kommitténs arbete och blivit en kunskapsbas för bland annat skolväsendet, ska 
permanentas och breddas till att inte enbart fokusera på hundraårsjubileet. I anslutning till detta förslag 
lämnar kommittén också tre rekommendationer till Skolverket och Skolinspektionen för att stärka 
skolans demokratiuppdrag.  

Kommitténs rekommendationer 

Förtydliga skolans demokratiuppdrag 
Skolan spelar en central roll i det demokratiska systemet genom sitt uppdrag att förmedla och förankra 
kunskaper och demokratiska värden. Skolan har redan i dag ett demokratiuppdrag och ska ge barn och 
elever erfarenhet av deltagande och demokratiska processer. Kommittén menar att det framkommit i 
de samråd som genomförts om skolväsendets roll i det demokratifrämjande arbetet, där representanter 
från både myndigheter och organisationer i det civila samhället deltagit, att flera aktörer ansett att det 
är otydligt hur skolans demokratiuppdrag praktiskt ska omsättas inom såväl undervisning som 
utbildning i övrigt. Kommittén vill därför att skolans demokratiuppdrag stärks genom att:  

 Skolverket får i uppdrag att förtydliga skolans demokratiuppdrag genom att utforma 
rekommendationer, allmänna råd och inspirationsmaterial som kan användas av huvudmän, 
skolledare och skolans personal. 
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 Skolinspektionen får i uppdrag att genomföra kvalitetsgranskningar av grundskolornas 
respektive gymnasieskolornas arbete med demokrati. 

 Skolverket får i uppdrag att genomföra en utvärdering av konsekvenserna av bestämmelsen om 
politiska partiers närvaro i skolan och hur den har påverkat skolornas demokratiarbete och 
elevernas möjlighet till likvärdig utbildning 

Eftersom rekommendationerna i första hand berör Skolverket och Skolinspektionen och i andra hand 
kommunerna, och eftersom det handlar om rekommendationer och inte skarpa förslag, har remissen 
inte officiellt remitterats till nämnderna för Förskola & Grundskola och Gymnasium & Arbetsmarknad 
för yttrande. Kommunstyrelsens förvaltning har emellertid inhämtat synpunkter över 
rekommendationerna från förvaltningarna för Förskola & Grundskola och Gymnasium & 
Arbetsmarknad. Avsikten med hantering är att minimerar den administrativa bördan då remisser endast 
indirekt berör någon av nämnderna. Samtidigt är bedömningen att det politiska rastret kan läggas på 
rekommendationerna då kommunstyrelsen behandlar ärendet. 

Finansiella konsekvenser 
Kommittén anger i betänkandet att de finansiella konsekvenserna av samtliga förslag de närmaste fyra 
åren är följande: 

Sammanställning av kostnader för staten i kronor  2023 2024  2025  2026  

Nationell demokratifunktion  7 900 000 7 700 000 7 700 000 7 800 000 

Förstärkt demokratiuppdrag till länsstyrelserna (alt. 1)  6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 

Förstärkt demokratiuppdrag till länsstyrelserna (alt. 2)  14 700 000 15 000 000 15 300 000 15 600 000 

Revidering i myndighetsförordningen  –  –  –  –  

Instruktionsändringar  –  –  –  –  

Pilotprojekt om demokratiintegrering  700 000 715 000 730 000 745 000 

Revidering av kommittéförordningen  –  –  –  –  

Permanenta och utveckla plattformen Demokrati 100 år  –  –  –  –  

Summa med alt. 1 vad gäller länsstyrelseförslaget  14 600 000 14 415 000 14 430 000 14 545 000 

Summa med alt. 2 vad gäller länsstyrelseförslaget  23 300 000 23 415 000 23 730 000 24 145 000 
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Kommunstyrelsens förvaltnings bedömning 
Kommunstyrelsens förvaltning välkomnar kommitténs arbete med att stärka demokratin. 
Förvaltningen anser att flertalet av kommitténs förslag är intressanta och relevanta men att kommittén i 
allt för hög utsträckning valt att fokusera på den statliga förvaltningens arbete med demokratifrågorna 
och därmed förbisett kommunernas och regionernas viktiga roll i detta arbete. 

Kommitténs förslag behandlas i sak nedan var för sig eller tillsammans. 

Förslag 1 och 2 – Införande en nationell demokratifunktion inom en befintlig myndighet 
Förslaget om införande av en nationell demokratifunktion inom en befintlig myndighet med uppdrag 
att bland annat öka kunskaperna om demokratin, utgöra kunskapsstöd kring metoder för att öka 
deltagandet och delaktigheten i demokratin ser förvaltningen som ett intressant förslag men möjligtvis 
inte rätt väg att gå om avsikten är att få genomslag hos den breda allmänheten. Kommittén anger själv 
i sitt betänkande att demokratin kan betraktas som en tvärsektoriell fråga, vilket talar emot att den blir 
en enskild myndighets uppgift. 

Kommunstyrelsens förvaltning anser att i stället för att införa en nationell demokratifunktion inom en 
befintlig myndighet borde regeringen arbeta för att det införs en demokratidag eller en 
demokrativecka. Detta årliga inslag skulle kunna bli ett komplement till de allmänna val som i 
dagsläget, vart fjärde år, är ett av de få tillfällen då demokratifrågorna uppmärksammas. En 
demokratidag eller en demokrativecka skulle, likt krisberedskapsveckan, ytterligare kunna lyfta 
demokratifrågorna hos de aktörer som befinner sig närmast medborgarna, det vill säga kommunerna, 
och det skulle kunna medföra den vitalisering av demokratin som lagstiftaren så länge eftersträvat. 

För att detta årliga inslag ska kunna genomföras av samtliga kommuner menar kommunstyrelsens 
förvaltning att staten, precis som inför krisberedskapsveckan, behöver avsätta statsbidrag så att alla 
kommuner, oavsett ekonomisk situation, har möjlighet att genomföra aktiviteter som långsiktigt 
stärker demokratin.  

Förslag 3 – Uppdrag till länsstyrelserna om ett långsiktigt demokratifrämjande uppdrag 
Kommitténs förslag om att ge länsstyrelserna ett långsiktigt demokratifrämjande uppdrag att stödja 
utvecklingen av ett kunskapsbaserat lokalt och regionalt demokratifrämjande arbete ser förvaltningen 
som ett steg i rätt riktning för att stärka demokratin. Kommittén framhåller i betänkandet att 
länsstyrelsernas placering möjliggör att nationella demokratisatsningar på ett mer effektivt sätt kan nå 
ut till allmänheten i hela landet. 

Kommunstyrelsens förvaltning anser att uppdraget till länsstyrelserna snarare ska vara ett 
samordningsuppdrag för dessa frågor. Detta mot bakgrund av att länsstyrelsernas demokratiuppdrag i 
dag i stort endast innefattar vissa delar i genomförandet av de allmänna valen och att de, ställt i 
relation till kommunerna, befinner sig relativt för långt ifrån allmänheten. Kommunerna arbetar 
däremot redan i dag med eller i angränsning till de frågor som kommittén lyfter fram och kommer 
genom sin geografiska placering och de uppdrag som redan vilar på kommunerna i direkt kontakt med 
allmänheten i mycket högre utsträckning än vad länsstyrelserna gör. Kommunerna har också i många 
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fall upparbetade nätverk inom länen för dessa frågor, nätverk som ofta också innefattar aktuell region. 
Om lagstiftaren verkligen avser att få genomslag för denna satsning bör kommunerna och regionerna 
inkluderas i uppdraget och lämnas möjlighet att bidra med underlag till länsstyrelsernas analyser och 
informationsmaterial. Det skulle ge ett bättre beslutsunderlag då det skulle fånga in fler variabler än de 
som länsstyrelserna ensamt förfogar över. Samtidigt vill kommunstyrelsens förvaltning framhålla att 
till följd av kommunernas skillnader i ekonomiska förutsättningar och geografisk utbredning bör 
länsstyrelserna ha det övergripande ansvaret för samordningsuppdraget samtidigt som kommuner och 
regioner lämnas möjlighet att bidrar i den utsträckning de anser att verksamheten tillåter. 

Förslag 4 och 5 – Stärka demokratiuppdraget i befintlig lagstiftning 
Att stärka demokratiuppdraget i befintlig lagstiftning ser kommunstyrelsens förvaltning som ett bra 
förslag. Det kommer möjligtvis inte få någon direkt påverkan på demokratin men det medför en 
symbolisk dimension och det lyfter upp demokratifrågorna och demokratiuppdraget på dagordningen 
inom statsförvaltningen. 

Förslag 6 – Pilotprojekt för fem till åtta myndigheter att ta fram metoder som ska bidra till att ett 
demokratiperspektiv beaktas i större utsträckning och integreras i den ordinarie verksamheten 
Ett pilotprojekt för att få fram metoder som bidrar till att demokratiperspektivet beaktas i större 
utsträckning och integreras i myndigheternas ordinarie verksamhet välkomnas av kommunstyrelsens 
förvaltning. Då kommittén anger i sitt betänkande att myndigheter med breda kontaktytor till stora 
delar av befolkningen bör ingå bör också en avvägning göras om att också inkludera kommuner, 
regioner och länsstyrelser i pilotprojektet. Detta mot bakgrund av att kommittén själv framhållit olika 
aktörers deltagande i den genomförda demokratisatsningen som en framgångsfaktor. Likt kommitténs 
arbete under åren 2018–2021 skulle ett pilotprojekt genom att bygga på intresse och frivillighet också 
kunna inkludera andra aktörer som bidrar med andra perspektiv än de som statliga myndigheter kan 
bidra med. 

Förslag 7 – Redovisning av konsekvenser för demokratin i statliga utredning 
Kommunstyrelsens förvaltning instämmer i kommitténs förslag att konsekvenser för demokratin bör 
framgå i utrednings- och kommittéförslag. Förvaltningen anser att det bör vara lika självklart att 
redovisa konsekvenserna av olika lagförslags inverkan på grundläggande fri- och rättigheter, 
demokratins funktionssätt och människors möjligheter att delta i demokratin och att utöva inflytande 
över det politiska beslutsfattandet som det är att redovisa de ekonomiska konsekvenserna av olika 
förslag. 

Förslag 8 – Den digitala plattformen Demokrati 100 år permanentas  
Att den digitala plattformen Demokrati 100 år, som under kommitténs arbete blivit en kunskapsbas för 
bland annat skolväsendet, ska permanentas och breddas till att inte enbart fokusera på 
hundraårsjubileet, anser kommunstyrelsens förvaltning är bra. Även förvaltningarna för Förskola & 
Grundskola och Gymnasium & Arbetsmarknad instämmer i att det är bra om materialet fortsatt är 
tillgängligt digitalt. 
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Kommitténs rekommendationer om att förtydliga skolans demokratiuppdrag 

Förvaltningarna för Förskola & Grundskolas och Gymnasium & Arbetsmarknads synpunkter 
Förvaltningarna anser att det är ett bra förslag att ge Skolverket i uppdrag att förtydliga skolans 
demokratiuppdrag. I detta uppdrag ingår att utforma rekommendationer, allmänna råd och 
inspirationsmaterial vilket förvaltningarna ser som en fördel eftersom det då kommer finns ett 
gemensamt material att utgå ifrån. Detta underlättar lärarnas arbete då det kan vara svårt att 
kvalitetssäkra material från olika aktörer. Vidare bidrar det även till likvärdigheten i skolan. 
Förvaltningarna menar också att uppdraget till Skolinspektionen att genomföra kvalitetsgranskningar 
av grundskolornas respektive gymnasieskolornas arbete med demokrati är bra. 
Förvaltningarnas erfarenheter av tidigare kvalitetsgranskningar är att de rekommendationer som blir 
resultatet av granskningarna kan vara till hjälp för enheterna/skolorna eller huvudmannen för att 
utveckla området. 
Avslutningsvis välkomnar förvaltningarna uppdraget till Skolverket att genomföra en utvärdering av 
konsekvenserna av bestämmelsen om politiska partiers närvaro i skolan och hur den har påverkat 
skolornas demokratiarbete och elevernas möjlighet till likvärdig utbildning. Det framhålls att detta 
skulle kunna bidra till förtydliganden kring hanteringen av de politiska partiernas närvaro i skolorna. 
 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 
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Yttrande över Kulturdepartementets remiss av betänkandet av kommittén Demokratin 
100 år – samling för en stark demokrati (SOU 2022:28) 
 

Sammanfattande inställning 
Kungsbacka kommun välkomnar kommitténs arbete med att stärka demokratin. Kommunen anser att 
flertalet av kommitténs förslag är intressanta och relevanta men att kommittén i allt för hög 
utsträckning valt att fokusera på den statliga förvaltningens arbete med demokratifrågorna och därmed 
förbisett kommunernas och regionernas viktiga roll i detta arbete. 

Kommitténs förslag behandlas i sak var för sig eller tillsammans under kommunens inställning i detalj. 

Kommunens inställning i detalj 

Förslag 1 och 2 – Införandet en nationell demokratifunktion inom en befintlig myndighet 
Förslaget om införande av en nationell demokratifunktion inom en befintlig myndighet med uppdrag 
att bland annat öka kunskaperna om demokratin, utgöra kunskapsstöd kring metoder för att öka 
deltagandet och delaktigheten i demokratin ser Kungsbacka kommun som ett intressant förslag men 
möjligtvis inte rätt väg att gå om avsikten är att få genomslag hos den breda allmänheten. Kommittén 
anger själv i sitt betänkande att demokratin kan betraktas som en tvärsektoriell fråga, vilket talar emot 
att den blir en enskild myndighets uppgift. 

Kungsbacka kommun anser att i stället för att införa en nationell demokratifunktion inom en befintlig 
myndighet borde regeringen arbeta för att det införs en demokratidag eller en demokrativecka. Detta 
årliga inslag skulle kunna bli ett komplement till de allmänna val som i dagsläget, vart fjärde år, är ett 
av de få tillfällen då demokratifrågorna uppmärksammas. En demokratidag eller en demokrativecka 
skulle, likt krisberedskapsveckan, ytterligare kunna lyfta demokratifrågorna hos de aktörer som 
befinner sig närmast medborgarna, det vill säga kommunerna, och det skulle kunna medföra den 
vitalisering av demokratin som lagstiftaren så länge eftersträvat. 

För att detta årliga inslag ska kunna genomföras av samtliga kommuner menar Kungsbacka kommun 
att staten, precis som inför krisberedskapsveckan, behöver avsätta statsbidrag så att alla kommuner, 
oavsett ekonomisk situation, har möjlighet att genomföra aktiviteter som långsiktigt stärker 
demokratin. 
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Förslag 3 – Uppdrag till länsstyrelserna om ett långsiktigt demokratifrämjande uppdrag 
Kommitténs förslag om att ge länsstyrelserna ett långsiktigt demokratifrämjande uppdrag att stödja 
utvecklingen av ett kunskapsbaserat lokalt och regionalt demokratifrämjande arbete ser Kungsbacka 
kommun som ett steg i rätt riktning för att stärka demokratin. Kommittén framhåller i betänkandet att 
länsstyrelsernas placering möjliggör att nationella demokratisatsningar på ett mer effektivt sätt kan nå 
ut till allmänheten i hela landet. 

Kungsbacka kommun anser att uppdraget till länsstyrelserna snarare ska vara ett samordningsuppdrag 
för dessa frågor. Detta mot bakgrund av att länsstyrelsernas demokratiuppdrag i dag i stort endast 
innefattar vissa delar i genomförandet av de allmänna valen och att de, ställt i relation till 
kommunerna, befinner sig relativt för långt ifrån allmänheten. Kommunerna arbetar däremot redan i 
dag med eller i angränsning till de frågor som kommittén lyfter fram och kommer genom sin 
geografiska placering och de uppdrag som redan vilar på kommunerna i direkt kontakt med 
allmänheten i mycket högre utsträckning än vad länsstyrelserna gör. 

Om lagstiftaren verkligen avser att få genomslag för denna satsning bör kommunerna och regionerna 
inkluderas i uppdraget och lämnas möjlighet att bidra med underlag till länsstyrelsernas analyser och 
informationsmaterial. Det skulle ge ett bättre beslutsunderlag då det skulle fånga in fler variabler än de 
som länsstyrelserna ensamt förfogar över. Samtidigt vill Kungsbacka kommun framhålla att till följd 
av kommunernas skillnader i ekonomiska förutsättningar och geografisk utbredning bör länsstyrelserna 
ha det övergripande ansvaret för samordningsuppdraget samtidigt som kommuner och regioner lämnas 
möjlighet att bidrar i den utsträckning de anser att verksamheten tillåter. 

Förslag 4 och 5 – Stärka demokratiuppdraget i befintlig lagstiftning 
Att stärka demokratiuppdraget i befintlig lagstiftning ser Kungsbacka kommun som ett bra förslag. Det 
kommer möjligtvis inte få någon direkt påverkan på demokratin men det medför en symbolisk 
dimension och det lyfter upp demokratifrågorna och demokratiuppdraget på dagordningen inom 
statsförvaltningen. 

Förslag 6 – Pilotprojekt för fem till åtta myndigheter att ta fram metoder som ska bidra till att ett 
demokratiperspektiv beaktas i större utsträckning och integreras i den ordinarie verksamheten 
Ett pilotprojekt för att få fram metoder som bidrar till att demokratiperspektivet beaktas i större 
utsträckning och integreras i myndigheternas ordinarie verksamhet välkomnas av Kungsbacka 
kommun. Då kommittén anger i sitt betänkande att myndigheter med breda kontaktytor till stora delar 
av befolkningen bör ingå bör också en avvägning göras om att också inkludera kommuner, regioner 
och länsstyrelser i pilotprojektet. Detta mot bakgrund av att kommittén själv framhållit olika aktörers 
deltagande i den genomförda demokratisatsningen som en framgångsfaktor. Likt kommitténs arbete 
under åren 2018–2021 skulle ett pilotprojekt genom att bygga på intresse och frivillighet också kunna 
inkludera andra aktörer som bidrar med andra perspektiv än de som statliga myndigheter kan bidra 
med. 
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Förslag 7 – Redovisning av konsekvenser för demokratin i statliga utredning 
Kungsbacka kommun instämmer i kommitténs förslag att konsekvenser för demokratin bör framgå i 
utrednings- och kommittéförslag. Kommunen anser att det bör vara lika självklart att redovisa 
konsekvenserna av olika lagförslags inverkan på grundläggande fri- och rättigheter, demokratins 
funktionssätt och människors möjligheter att delta i demokratin och att utöva inflytande över det 
politiska beslutsfattandet som det är att redovisa de ekonomiska konsekvenserna av olika förslag. 

Förslag 8 – Den digitala plattformen Demokrati 100 år permanentas  
Att den digitala plattformen Demokrati 100 år, som under kommitténs arbete blivit en kunskapsbas för 
bland annat skolväsendet, ska permanentas och breddas till att inte enbart fokusera på 
hundraårsjubileet, anser kommunen är bra. 

Kommitténs rekommendationer 

Förtydliga skolans demokratiuppdrag 
Kungsbacka kommun anser att det är ett bra förslag att ge Skolverket i uppdrag att förtydliga skolans 
demokratiuppdrag. Att Skolverket utformar rekommendationer, allmänna råd och inspirationsmaterial 
ser kommunen som en fördel eftersom det då kommer finns ett gemensamt material att utgå ifrån. 
Detta underlättar lärarnas arbete då det kan vara svårt att kvalitetssäkra material från olika aktörer. 
Kommunen ser även att det bidrar till likvärdigheten i skolan. 
Kungsbacka kommun menar också att uppdraget till Skolinspektionen att genomföra 
kvalitetsgranskningar av grundskolornas respektive gymnasieskolornas arbete med demokrati är bra. 
Kommunens erfarenheter av tidigare kvalitetsgranskningar är att de rekommendationer som blir 
resultatet av granskningarna kan vara till hjälp för enheterna/skolorna eller huvudmannen för att 
utveckla området. 
Avslutningsvis välkomnar kommunen uppdraget till Skolverket att genomföra en utvärdering av 
konsekvenserna av bestämmelsen om politiska partiers närvaro i skolan och hur den har påverkat 
skolornas demokratiarbete och elevernas möjlighet till likvärdig utbildning. Det skulle kunna bidra till 
förtydliganden kring hanteringen av de politiska partiernas närvaro i skolorna. 
 

Kungsbacka kommun 
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§ 350 Dnr 2022-00585 
Svar på Infrastrukturdepartementets remiss av utredning av mål om 
ökad andel cykling i Sverige 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2022-10-19, och sänder det som sitt svar till 
Infrastrukturdepartementet. 

Sammanfattning av ärendet 
Statens väg-och transportforskningsinstitut (VTI) har fått ett uppdrag av regeringen 
att ta fram och definiera nationella mål för ökad cykling i Sverige. I uppdraget ingår 
det att ta fram en målstruktur och att föreslå indikatorer samt ett uppföljningssystem. 

VTI har inhämtat kunskap genom litteraturstudier, en workshop, en 
enkätundersökning samt genom egna analyser av data från nationella 
resvaneundersökningar. VTI har avgränsat definitionen av cykling till att omfatta 
färd med trampcykel med eller utan el assistans - i dagligt tal ”vanlig” cykel och el 

cykel. 

Enkelt uttryckt ska cyklandet fördubblas till 2035 och mer specifikt föreslår VTI 
följande mål, målstruktur och ambitionsnivå:  

- Övergripande mål: Cyklingen i hela Sverige ska öka så att tillgängligheten 
förbättras, folkhälsan stärks och klimat- och miljöpåverkan minskar.  

- Etappmål 1: Cykelresornas andel av det totala antalet resor i Sverige ska öka till 
20 procent år 2030  

- och till 26 procent år 2035, utan att andelen gång- eller kollektivtrafikresande 
minskar.  

- Etappmål 2: Cykelresornas andel av det totala persontransportarbetet i Sverige 
ska öka till 3 procent till 2035, utan att gång- eller kollektivtrafiken minskar.  

- Delmål 1: Cykelresornas andel av det totala antalet resor i Sverige kortare än 10 
km, ska öka till 30 procent år 2030 och till 45 procent år 2035, utan att andelen 
gång- eller kollektivtrafikresande minskar. 

- Delmål 2: Cykelresornas andel av det totala antalet resor för barn i 
grundskoleåldern i Sverige ska öka till 40 procent år 2030 och till 50 procent år 
2035, utan att andelen gångresor minskar.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-10-18 
Yttrande, 2022-10-19 
Utredning av mål om ökad andel cykling i Sverige (VTI), 2022-07-06 
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Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
Kommunstyrelsens förvaltnings. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det.  
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Svar på Infrastrukturdepartementets remiss av Utredningen av mål om ökad andel 
cykling i Sverige 
 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrandet, daterat 2022-10-19, och sänder det som sitt svar till 
Infrastrukturdepartementet. 

Sammanfattning av ärendet 
Statens väg-och transportforskningsinstitut (VTI) har fått ett uppdrag av regeringen att ta fram och 
definiera nationella mål för ökad cykling i Sverige. I uppdraget ingår det att ta fram en målstruktur och 
att föreslå indikatorer samt ett uppföljningssystem. 

VTI har inhämtat kunskap genom litteraturstudier, en workshop, en enkätundersökning samt genom 
egna analyser av data från nationella resvaneundersökningar. VTI har avgränsat definitionen av 
cykling till att omfatta färd med trampcykel med eller utan el assistans - i dagligt tal ”vanlig” cykel och 

el cykel. 

Enkelt uttryckt ska cyklandet fördubblas till 2035 och mer specifikt föreslår VTI följande mål, 
målstruktur och ambitionsnivå:  

 Övergripande mål: Cyklingen i hela Sverige ska öka så att tillgängligheten förbättras, 
folkhälsan stärks och klimat- och miljöpåverkan minskar.  

 Etappmål 1: Cykelresornas andel av det totala antalet resor i Sverige ska öka till 20 procent år 
2030  

 och till 26 procent år 2035, utan att andelen gång- eller kollektivtrafikresande minskar.  

 Etappmål 2: Cykelresornas andel av det totala persontransportarbetet i Sverige ska öka till 3 
procent till 2035, utan att gång- eller kollektivtrafiken minskar.  

 Delmål 1: Cykelresornas andel av det totala antalet resor i Sverige kortare än 10 km, ska öka 
till 30 procent år 2030 och till 45 procent år 2035, utan att andelen gång- eller 
kollektivtrafikresande minskar. 
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 Delmål 2: Cykelresornas andel av det totala antalet resor för barn i grundskoleåldern i Sverige 
ska öka till 40 procent år 2030 och till 50 procent år 2035, utan att andelen gångresor minskar.  

 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-10-18 
Yttrande, 2022-10-19 
Utredning av mål om ökad andel cykling i Sverige (VTI), 2022-07-06 

Beslutet skickas till 
Infrastrukturdepartementet 

Nämnden för Teknik 

 

Beskrivning av ärendet 
Ett hållbart transportsystem är en viktig del i att uppnå målen i Agenda 2030. Cykling kan bidra 
positivt inom många hållbarhetsområden bland annat kan det bidra till ökad tillgänglighet, ökad 
folkhälsa, bidrar till ett mer jämställt transportsystem och att klimat- och miljökvalitetsmålen nås.  

Idag saknas ett definierat nationellt mål om ökad cykling i Sverige förutom att det ingår i gång-, cykel- 
och kollektivtrafikmålet (GCM-målet) som siktar på en fördubbling av resandeandel av färdlängd i 
kilometer sammantaget för alla dessa färdsätt. 

Samhällsbyggnadskontoret menar att det är positivt med ett enkelt mål att kommunicera som 
cyklandet ska fördubblas till 2035 men etappmålen och delmålen är i säg utmanande att nå.   

Samhällsbyggnadskontoret betonar i yttrandet vikten av ”Nationellt cykelbokslut” för att kunna mäta 

och utläsa riktningen till måluppfyllelse. Om ingen kontinuerlig uppföljning sker utifrån indikationerna 
så kommer måluppfyllelsen bli svårare att nå. 

Trafiksäkerhet behandlas endast mycket översiktligt i denna utredning. I en långsiktigt hållbar och 
attraktiv cykling ingår naturligtvis även trafiksäkerhet som en viktig del. Ökar cyklandet kommer 
antalet dödade och allvarligt skadade cyklister troligen att öka om inget görs. Dock hanteras redan 
detta inom ramen för Nollvisionsarbetet och det strategiarbete för säker cykling som Trafikverket 
bedriver. Nollvisionen innebär att på sikt ska ingen dödas eller skadas allvarligt inom 
vägtransportsystemet i Sverige. 

I utredningen ingår inte att ta fram en handlingsplan eller liknande om hur de föreslagna målen ska 
nås, detta anser vi är en brist och som bör ges som ett följduppdrag.  
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Yttrande över Infrastrukturdepartementets remiss: Utredning av mål om ökad andel 
cykling i Sverige (I2022/01032) 

Sammanfattande inställning 
Kungsbacka kommun är positiva till utredningens förslag i sin helhet. 

Kungsbacka kommun menar att nationella mål för ökad andel cykling ger en tydligare riktning och 
med etappmål, delmål och indikatorerna skapas förutsättningar till uppföljning av målet på både kort 
som på lång sikt. 

Kommunens inställning i detalj 
Kungsbacka kommun är medlem i svenska cykelstäder och vi arbetar kontinuerligt med att skapa bra 
förutsättningar för fler att välja cykeln. Cykeln är en naturlig del i vardagen för många men det finns 
goda förutsättningar att få fler att välja cykeln till arbetet, skolan eller sina fritidsaktiviteter. 

Kommunen instämmer i att det är positivt med ett enkelt mål att kommunicera som cyklandet ska 
fördubblas till 2035 men etappmålen och delmålen är i säg utmanande att nå.   

Kommunen vill betona vikten av ”Nationellt cykelbokslut” för att kunna mäta och utläsa riktningen till 
måluppfyllelse. Om ingen kontinuerlig uppföljning sker utifrån indikationerna så kommer 
måluppfyllelsen bli svårare att nå. 

Kommunen saknar en handlingsplan, vilket inte ingick i uppdraget men som skulle kunna bli ett 
följduppdrag. 

Utredningen har varit lätt och trevlig att ta till sig. 

 

 
Kungsbacka kommun 
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Kort sammanfattning 
Det finns idag inget definierat nationellt mål för ökad cykling i Sverige. VTI fick i uppdrag av 
regeringen att ta fram detta. I uppdraget ingår att ta fram en målstruktur och föreslå indikatorer och 
system för uppföljning. Vi har inhämtat kunskap genom litteraturstudier, en workshop, en 
enkätundersökning samt genom egna analyser av data från nationella resvaneundersökningar. Vi har 
avgränsat definitionen av cykling till att omfatta färd med trampcykel med eller utan elassistans - i 
dagligt tal ”vanlig” cykel och elcykel. 

Enkelt uttryckt ska cyklandet fördubblas till 2035 och mer specifikt föreslår vi följande mål, 
målstruktur och ambitionsnivå: 

• Övergripande mål: Cyklingen i hela Sverige ska öka så att tillgängligheten förbättras, 
folkhälsan stärks och klimat- och miljöpåverkan minskar. 

• Etappmål 1: Cykelresornas andel av det totala antalet resor i Sverige ska öka till 20 procent år 
2030 och till 26 procent år 2035, utan att andelen gång- eller kollektivtrafikresande minskar.  

• Etappmål 2: Cykelresornas andel av det totala persontransportarbetet i Sverige ska öka till 3 
procent till 2035, utan att gång- eller kollektivtrafiken minskar.  

• Delmål 1: Cykelresornas andel av det totala antalet resor i Sverige kortare än 10 km, ska öka 
till 30 procent år 2030 och till 45 procent år 2035, utan att andelen gång- eller 
kollektivtrafikresande minskar. 

• Delmål 2: Cykelresornas andel av det totala antalet resor för barn i grundskoleåldern i Sverige 
ska öka till 40 procent år 2030 och till 50 procent år 2035, utan att andelen gångresor minskar. 

Därutöver har vi föreslagit sju indikatorer med tillhörande mått som kan kopplas till ovanstående 
målförslag. Den nationella resvaneundersökningen kan användas för uppföljning av målen och 
Nationella cykelrådets sammanställning ”Nationellt cykelbokslut” kan med fördel användas för 
uppföljningen av indikatorerna.  

Nyckelord 

Cykling, målstruktur, mål, indikatorer 
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Abstract 
Today, there is no defined national target level regarding increase in bicycling in Sweden. VTI 
received a governmental assignment to define that. The assignment includes a definition of a target 
structure and suggestion of indicators as well as a system for monitoring. We have gathered 
information through literature studies, a workshop, a survey as well as through own analyses of data 
from national travel surveys. We have limited the definition of cycling to include pedal cycle with or 
without electric assistance. Simply speaking, the rate of bicycling should double by 2035 and, more 
specifically, we suggest the following targets: 

• Overall objectives: Cycling in Sweden should increase to improve accessibility, strengthen 
public health, and decrease the climate and environmental impact. 

• Intermediate target 1: The bicycle share of the total number of travellers in Sweden should 
increase to 20 percent by 2030 and to 26 percent by 2035, without reducing the share of 
pedestrians or public passenger transports. 

• Intermediate target 2: The bicycle share of the total transport system work in Sweden should 
increase to 3 percent until 2035, without reducing pedestrians or public passenger transports. 

• Milestone 1: The total share of bicycle travel in Sweden, shorter than 10 km, should increase 
to 30 percent by 2030 and to 45 percent by 2035, without reducing the share of pedestrians or 
public passenger transports. 

• Milestone 2: The total share of bicycle travel for primary schoolchildren in Sweden should 
increase to 40 percent by 2030 and to 50 percent by 2035, without reducing the share of 
pedestrians. 

In addition, we have suggested seven indicators with associated measures linked to the targets 
suggested above. The national travel survey could be used to monitor the targets and the annual report 
by the National Council of Bicycling could preferably be used for monitoring the indicators. 

Keywords 

Cycling, target structure, targets, indicators 
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Sammanfattning 
Ett hållbart transportsystem är en viktig hörnsten i att uppnå de globala målen i Agenda 2030. För att 
målen ska nås måste omställningstakten öka. Cykling kan bidra positivt inom många 
hållbarhetsområden, särskilt då det ersätter motordriven trafik. Det finns idag inget definierat 
nationellt mål om ökad cykling i Sverige förutom att det ingår i gång-, cykel- och kollektivtrafikmålet 
(GCK-målet) som siktar på en fördubbling av reseandelen av färdlängd i kilometer sammantaget för 
alla dessa färdsätt. I ”Framtidens infrastruktur – hållbara investeringar i hela Sverige” (Prop. 
2020/21:151) anger Regeringen att den avser att ta fram mål för ökad cykling. Regeringen har därför 
gett Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), där nationellt kunskapscentrum för forskning 
och utbildning om cykling (Cykelcentrum) ingår, i uppdrag att utarbeta förslag till mål som 
komplement till det befintliga GCK-målet. Det nationella målet för ökad andel cykling ska med 
hänsyn till cyklingens samhällsekonomiska effekter främja ökad cykling inom alla åldrar och 
socioekonomiska grupper i hela landet. Syftet är att cyklingen ska öka på ett sådant sätt att den bidrar 
till ökad tillgänglighet, ökad folkhälsa samt att klimat- och miljökvalitetsmålen nås. Förutom själva 
målformuleringen ingår att ta fram en målstruktur och föreslå indikatorer och system för uppföljning 
av föreslagna mål.  

Vid genomförande av uppdraget har vi inhämtat kunskap med hjälp av litteraturstudier, en workshop 
och en enkätundersökning. Därutöver egna analyser gjorts av resvanedata från nationella 
resvaneundersökningar. Med hjälp av det underlaget har vi tagit fram ett förslag på ett nationellt mål 
för ökad cykling som är baserat på motiv, förutsättningar och potentialen för ökad cykling.  

Vi har valt en struktur med ett övergripande mål som beskriver ambitionen och syftet med ökad 
cykling. För att göra det övergripande målet mätbart och tidsatt har två etappmål formulerats - ett som 
handlar om resor och ett om färdlängd. För att lyfta fram särskilt viktiga cykelresor – resor under 10 
km och barns resor – föreslår vi också två delmål. I de valda målformuleringarna, avgränsas cykling 
till att omfatta färd med trampcykel med eller utan elassistans - i dagligt tal ”vanlig” cykel och elcykel. 
Färd med elsparkcyklar eller andra eldrivna fordon utan tramp- eller vevanordning ingår inte. Två årtal 
föreslås där 2030 knyter an till internationella överenskommelser i relation till Agenda 2030 och även 
är målår för ökad cykling i många regioner och kommuner. Vi har också valt att peka ut ett mål i ett 
något längre perspektiv, till 2035. Enkelt uttryckt ska cyklandet fördubblas till 2035 och mer 
specifikt föreslår vi följande mål och ambitionsnivå: 

• Övergripande mål: Cyklingen i hela Sverige ska öka på sådant sätt att tillgängligheten 
förbättras, folkhälsan stärks och klimat- och miljöpåverkan minskar. 

• Etappmål 1: Cykelresornas andel av det totala antalet resor i Sverige ska öka till 20 procent till 
2030 och till 26 procent till 2035, utan att andelen gång- eller kollektivtrafikresande minskar. 
Det innebär en fördubbling från 2019 till 2035. 

• Etappmål 2: Cykelresornas andel av det totala persontransportarbetet i Sverige ska öka till 3 
procent till 2035, utan att gång- eller kollektivtrafiken minskar. Det innebär en fördubbling 
från 2019 till 2035. 

• Delmål 1: Cykelresornas andel av det totala antalet resor i Sverige kortare än 10 km, ska öka 
till 30 procent till 2030 och till 45 procent till 2035, utan att andelen gång- eller 
kollektivtrafikresande minskar. 

• Delmål 2: Cykelresornas andel av det totala antalet resor för barn i grundskoleåldern i Sverige 
ska öka till 40 procent till år 2030 och till 50 procent 2035, utan att andelen gångresor 
minskar. 

Enligt teorier kring målstyrning, är det bra att ha ett övergripande mål som är brett formulerat för 
större acceptans och bättre förankring. Under vår workshop med berörda aktörer var det också en 
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målformulering som ansågs lämplig även om några uttryckte att ett mer specifikt mål skulle ge större 
tyngd. Det föreslagna målet förtydligar att ökad cykling är ett instrumentellt mål – ett verktyg för att 
uppnå andra överordnade mål. Formuleringen omfattar dessutom cykling i alla åldrar, 
socioekonomiska grupper och geografiska områden med hänsyn till samhällsekonomiska effekter. Det 
gör att många organisationer kan inkludera det i sin verksamhet när de arbetar mot målet. De 
målnivåer vi valt i etappmålen är utmanande men fullt möjliga att uppnå, med tanke på att potentialen 
för ökad cykling bedöms vara stor i många av de sammanställda analyserna. Målen kan därmed anses 
vara både realistiskt och möjligt att få acceptans för. Delmålen vi valt lyfter fram barns aktiva 
mobilitet och resor under 10 km, då vi menar att cykelpotentialen är särskilt stor och nyttorna många 
för dessa typer av resor. Syftet är att delmålen ska bidra till att underlätta prioriteringen i arbetet med 
att uppnå målen – i enlighet med teorierna kring målstyrning. 

Då det övergripande målet, etappmålen och delmålen kan vara svåra att följa upp på kort sikt och på 
lokal nivå, ger vi också förslag på sju indikatorer med tillhörande mått som kan kopplas till de 
föreslagna målen och som kan följas upp för att säkerställa att utvecklingen går i rätt riktning. 
Indikatorerna kan också fungera som inspiration genom att de ger exempel på faktorer som är viktiga 
att prioritera för att uppnå målet om en ökad andel cykling. Den nationella resvaneundersökningen kan 
användas för uppföljning av målen och Nationella cykelrådets sammanställning ”Nationellt 
cykelbokslut” kan med fördel användas för uppföljningen av indikatorerna. De flesta av våra 
föreslagna mål, indikatorer och mått ingår redan i bokslutet. Några av våra förslag är dock 
kompletterade och till viss del modifierade.  

Indikator 1: ”Välja cykeln oavsett ärende”, innehåller mått som framför allt är kopplade till 
etappmålen och delmålen. Indikator 2–7 innehåller mått som är kopplade till det övergripande målet. 
Indikatorer: 2) ”En inbjudande miljö för cyklister”, 3) ”En funktionell infrastruktur”, 4) ”God kvalitet 
på drift och underhåll av cykelinfrastruktur”, 5) ”Individuella förutsättningar för att välja cykeln”, 6) 
”Institutionella förutsättningar för ökad cykling” och 7) ”Hela resan-perspektivet”. Indikator 1 och 2 är 
förslag på nya indikatorer medan indikator 3–7 är sådana som redan följs upp i det återkommande 
nationella cykelbokslutet. Indikator 1 kan följas upp via resvaneundersökningen medan det för 
närvarande inte finns något relevant sätt att följa upp indikator 2. Ett sätt att följa upp indikator 2 
behöver därför utvecklas. För att indikatorerna ska ha ett positivt utfall föreslås att framför allt 
nyckelmåtten ska ha en positiv utveckling. 

Framtagandet av en nationell handlingsplan som innehåller styrmedel och åtgärder för ökade cykling 
är ett naturligt nästa steg. Utan en sådan handlingsplan kommer det inte vara möjligt att nå föreslagna 
mål. 
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Förord 
I oktober 2021 fick VTI ett regeringsuppdrag (I2021/02603) om att ta fram mål för ökad andel 
cykling. Detta skulle redovisas den sista april 2022. Projektet har genomförts av ett flertal forskare och 
utredare vid VTI med olika kompetensområden. 

Utöver författarna har ytterligare personer vid VTI varit delaktiga i arbetet. Per Henriksson har 
genomfört enkätstudien, Johan Egeskog har hjälpt till med referenshanteringen i rapporten, skrivit 
minnesanteckningar under workshopen och granskningsseminariet, Sonja Forward har varit utsedd 
intern granskare av rapporten. Ett stort tack till er! 

Jag vill även rikta ett tack till Anna Jansson på Folkhälsomyndigheten för genomläsning och 
synpunkter på det som rör folkhälsa, samt Anna-Karin Lindqvist och Stina Rutberg, Luleå Tekniska 
Universitet för detsamma gällande det som rör barn. Jag vill också rikta ett stort tack till alla 
engagerade workshopdeltagare! Slutligen vill jag tacka vår externa granskare, Tom Petersen på 
Trafikanalys för en noggrann och välmotiverad granskning med bra och värdefulla synpunkter! 

 

Linköping, april 2022 

Jenny Eriksson 
Projektledare 

Granskare/Examiner 

Tom Petersen, Trafikanalys. 

De slutsatser och rekommendationer som uttrycks är författarnas egna och speglar inte nödvändigtvis 
myndigheten VTI:s uppfattning. /The conclusions and recommendations in the report are those of the 
authors and do not necessarily reflect the views of VTI as a government agency. 
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Begreppsförklaring  
Många begrepp som används i denna rapport har ofta en bredare innebörd än vad vi avser. I listan 
nedan beskrivs hur dessa uttryck har använts i rapporten. 

Begrepp Beskrivning 

Cykel Avser trampcykel inkl. elassisterad. Ej elsparkcykel och likande. 

Folkhälsa Med begreppet folkhälsa avser vi i denna rapport fysisk aktivitets 
påverkan på den fysiska och mentala hälsan. 

Funktionshinder Den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en 
person i relation till omgivningen. 

Funktionsnedsättning En nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell 
funktionsförmåga. 

Miljöeffekter Med begreppet miljöeffekter avser vi huvudsakligen i denna 
rapport luft- och bullerföroreningars hälsoeffekter på människor. 

Resvaneundersökning – 
begrepp som används 

Huvudresa – varje huvudresa startar i en huvudresepunkt, 
huvudresans startplats, och pågår till dess att personen når nästa 
huvudresepunkt, huvudresans slutpunkt. 

Delresa – huvudresan kan i sin tur delas upp i delresor, efter platser 
där respondenten utför ärenden. 

Reselement – färdsätt under resan. Resan kan bestå av ett eller fler 
reselement. 

Huvudsakligt färdsätt – det färdsätt som användes längst sträcka 
under huvudresan. 

Socioekonomi När man redovisar statistik efter socioekonomiska faktorer handlar 
det om grupper som är skapade baserat på till exempel 
utbildningsnivå, inkomst eller yrke. Den socioekonomiska 
indelningen (SEI) som används av SCB är exempel på en sådan 
statistisk klassifikation vilken i huvudsak är baserad på uppgifter 
om individers yrken. 

Tillgänglighet Betyder att miljöer, tjänster och service ska vara lättillgängliga för 
alla och att olikartade behov ska beaktas. Tillgänglighet ger alla 
möjlighet att delta och uppleva saker oberoende av individernas 
olika egenskaper.  
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Ett hållbart transportsystem är en viktig hörnsten i att uppnå de globala målen i Agenda 2030 och 
uppfylla internationella avtal och nationella målsättningar1 - ett måste för att undvika alltför stora och 
många oönskade effekter. För att målen ska nås måste omställningstakten öka. Den omställning som 
krävs, skapar en möjlighet att minska de negativa effekter som transportsystemet ger idag. Trafiken 
har idag stor påverkan på social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet; bland annat klimatpåverkan, 
luft- och bullerföroreningar, trafikolyckor, fysisk och mental hälsa. De mål och inriktningar som sätts 
för transportsystemet har också betydelse för tillgängligheten till olika resurser och för människors 
möjligheter att delta i samhällslivet.  

Cyklingen bidrar positivt inom många hållbarhetsområden, speciellt när den ersätter motordriven 
trafik (Karlström & Niska, 2022). De positiva effekterna påtalas av flera internationella organ, 
exempelvis Förenta nationerna (FN) som i mitten av mars år 2022 enhälligt antog en resolution om att 
uppmuntra till cykling. På europeisk nivå har även den så kallade ”Pan-European Master plan for 
cycling promotion” antagits (UNECE & WHO Europa, 2021). Inom EU:s medlemsstater har cykling 
identifierats som ett instrument för hållbar utveckling och insatserna för ökad cykling har intensifierats 
sedan pandemins start.   

I Sverige antogs en nationell strategi för ökad och säker cykling år 2017. Under samma år delades nio 
regeringsuppdrag ut till statliga myndigheter2. Bland annat fick Trafikanalys i uppdrag att ta fram en 
enhetlig metod för systematiska mätningar av cykeltrafik på lokal och regional nivå samt formulera 
möjliga målsättningar för ökad cykling på nationell nivå. De påpekade i sin avrapportering av 
regeringsuppdraget, att en ökad cykling inte är ett mål i sig, utan ett medel för att nå andra mål och att 
dessa måste vara i fokus i utformningen av politik och åtgärder för att uppnå en ökad cykling. De 
menade vidare att den dagliga cyklingen i tätorter är den cykling som har störst potential att bidra till 
många andra mål. De föreslog därför ett övergripande nationellt mål om att Cyklingen ska öka på ett 
sådant sätt att folkhälsan stärks, miljöpåverkan minskar och tillgängligheten förbättras, kompletterat 
med särskilda etappmål för ökad cykling i städer och tätorter. Någon målnivå på andelen cykling av 
det totala resandet föreslogs emellertid inte av Trafikanalys. Det finns alltså idag inget definierat 
nationellt mål om ökad cykling i Sverige förutom att det ingår i gång-, cykel- och kollektivtrafikmålet 
(GCK-målet) som siktar på en fördubbling av reseandelen av färdlängd i kilometer sammantaget för 
alla dessa färdsätt.  

I ”Framtidens infrastruktur – hållbara investeringar i hela Sverige” (Prop. 2020/21:151) anger 
regeringen att den avser att ta fram mål för ökad cykling. Ett mål kan bidra till att styra utvecklingen 
för ökad cykling i en positiv riktning, samtidigt som det möjliggör att mäta och utvärdera de insatser 
som görs. En utmaning med att utforma ett sådant mål är att geografiska och demografiska 
förutsättningar varierar över landet. Regeringen har därför gett VTI, där nationellt kunskapscentrum 
för forskning och utbildning om cykling (Cykelcentrum) ingår, i uppdrag att utarbeta förslag till mål 
som komplement till det befintliga GCK-målet. Uppdraget återges till fullo i bilaga 1.  

1.2. Syfte 
Syftet med uppdraget är att ta fram ett förslag på ett nationellt mål för ökad andel cykling som med 
hänsyn till cyklingens samhällsekonomiska effekter främjar ökad cykling inom alla åldrar och 

 
1 Sveriges klimatmål och klimatpolitiska ramverk (naturvardsverket.se) 
2 Regeringsuppdrag – Cykelcentrum (vti.se) 

 

https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/klimatomstallningen/sveriges-klimatarbete/sveriges-klimatmal-och-klimatpolitiska-ramverk/
https://cykelcentrum.vti.se/nationellt-cykelcentrum/regeringsuppdrag/
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socioekonomiska grupper i hela landet. Cyklingen ska öka på ett sådant sätt att den bidrar till ökad 
tillgänglighet, ökad folkhälsa samt att klimatmålen och miljökvalitetsmålen nås. Förutom själva 
målformuleringen ingår att ta fram en målstruktur och föreslå indikatorer och system för uppföljning 
av föreslagna mål. Arbetet ska ske utåtriktat och i nära dialog med kommuner och andra berörda 
aktörer. Vid genomförandet av uppdraget ska kunskaper från Trafikanalys inhämtas. 

1.3. Avgränsningar 
Enligt uppdragsbeskrivningen ska cykling inom alla åldrar och socioekonomiska grupper i hela landet 
omfattas av föreslagna målformuleringar. För genomförandet har det emellertid, av praktiska skäl, 
varit nödvändigt att avgränsa arbetet. En första avgränsning gäller vilka typer av transporter/aktiviteter 
som kan anses inbegripas i begreppet ”cykling”. Enligt svensk lag definieras en cykel enligt följande 
(Transportstyrelsen, 2021):  

1. Ett fordon som är avsett att drivas med tramp- eller vevanordning och inte är ett lekfordon. 

2. Ett eldrivet fordon med en tramp- eller vevanordning om elmotorn 

a. endast förstärker kraften från tramp- eller vevanordningen, 

b. inte ger något krafttillskott vid hastigheter över 25 kilometer i timmen, och 

c. har en kontinuerlig märkeffekt som inte överstiger 250 watt. 

3. Ett eldrivet fordon utan tramp- eller vevanordning som är avsett för användning av personer 
med fysisk funktionsnedsättning, och är 

a. inrättat huvudsakligen för befordran av en person, 

b. inrättat för att föras av den åkande, och 

c. konstruerat för en hastighet av högst 20 kilometer i timmen. 

4. Ett eldrivet fordon utan tramp- eller vevanordning som uppfyller villkoren i 3 a-c och som 
antingen 

a. har en elmotor vars kontinuerliga märkeffekt inte överstiger 250 watt, eller 

b. är självbalanserande. 

I målformuleringarna om en ökad cykling, har vi i denna rapport valt att avgränsa oss till färd med 
trampcykel som omfattas av definitionerna i punkt 1 och 2 ovan. Färd med elsparkcyklar eller eldrivna 
fordon utan tramp- eller vevanordning som omfattas av definitionerna i punkterna 3 och 4 har vi alltså 
inte klassat som ”cykling”. Anledningen till att vi valt denna avgränsning är de fördelar som är 
förknippade med vår definition av cykling. Ett mål för ökad cykling är ett så kallat instrumentellt mål, 
det vill säga ett mål som är ett verktyg för att uppnå andra mål. I regeringsuppdraget preciseras att 
cyklingen ska bidra till miljö, klimat, hälsa och tillgänglighet. Vi bedömer att färd med den 
traditionella cykeln uppfyller dessa krav medan exempelvis en resa med elsparkcykel inte gör det fullt 
ut.  

Även när det gäller uppdragets formulering om att omfatta ”alla åldrar”, har det varit nödvändigt med 
en avgränsning. Främst av praktiska skäl, har vi valt att avgränsa oss till åldersspannet 6 till 84 år. Den 
nedre åldersgränsen har vi satt utifrån avgränsningen i vårt tidigare regeringsuppdrag om barns och 
ungas cykling. Vi konstaterade då att resan till och från skolan oftast varit i fokus i studier kring barns 
cyklande och att det finns mycket lite kunskap om cykling bland barn under 6 år. Den övre 
åldersgränsen har vi valt i enlighet med urvalet i den nationella resvaneundersökningen (RVU 
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Sverige)3 som har satt sin gräns vid 84 år. Cykling i högre åldrar (84+) är än så länge svårare att följa 
upp men det utesluter inte att personer i högre åldrar också kan cykla mer om förutsättningarna är de 
rätta.  

Trafiksäkerhet behandlas endast mycket översiktligt i denna rapport. I en långsiktigt hållbar och 
attraktiv cykling ingår naturligtvis även trafiksäkerhet som en viktig del. Ökar cyklandet kommer 
antalet dödade och allvarligt skadade cyklister troligen att öka om inget görs. Dock hanteras redan 
detta på ett förtjänstfullt sätt inom ramen för Nollvisionsarbetet och det strategiarbete för säker cykling 
som Trafikverket bedriver. Nollvisionen4 innebär att på sikt ska ingen dödas eller skadas allvarligt 
inom vägtransportsystemet i Sverige.  

Vi har i kapitel 4 beskrivit olika motiv för ökat cyklande utifrån bland annat tillgänglighet, miljö, 
klimat och hälsa. I kapitel 6 har vi beskrivit olika beräkningar av potentialen för ökat cyklande. Vi har 
dock inte försökt bedöma eller beräkna vad som krävs för att utnyttja den potential som finns eller de 
mål som föreslås. Vi har inte heller försökt bedöma eller beräkna effekterna av att potentialer utnyttjas 
eller föreslagna mål nås. Sådana beräkningar är svåra att göra och beror bland annat på hur det ökade 
cyklandet uppnås. Det är rimligt att den typen av beräkningar och bedömningar görs i samband med 
framtagandet en handlingsplan för ökat cyklande. 

I uppdraget ingår inte att ta fram en handlingsplan eller liknande om hur de föreslagna målen ska nås. 
Att få fler att välja cykeln som färdsätt för de flesta ärenden är något som vi istället föreslår som 
fortsatt arbete (se kapitel 10).  

 

 

 
3 https://www.trafa.se/kommunikationsvanor/RVU-Sverige/ 
4 https://bransch.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/samarbete-med-branschen/Samarbeten-for-
trafiksakerhet/tillsammans-for-nollvisionen/  

https://bransch.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/samarbete-med-branschen/Samarbeten-for-trafiksakerhet/tillsammans-for-nollvisionen/
https://bransch.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/samarbete-med-branschen/Samarbeten-for-trafiksakerhet/tillsammans-for-nollvisionen/
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2. Genomförande 
För att kunna ge förslag på ett nationellt mål för ökad cykling i enlighet med uppdraget, har vi 
genomfört litteraturstudier, gjort egna analyser av data från nationella resvaneundersökningar, samt 
genomfört en webbenkät och en workshop. Vi har också diskuterat uppdraget med personliga 
kontakter i olika sammanhang. Målsättningen har varit att basera vårt förslag på vetenskaplig grund 
genom att beskriva motiv, förutsättningar och potentialen för ökad cykling, samt att förankra vårt 
arbete med berörda aktörer/parter. 

2.1. Litteraturstudier 
I litteraturstudierna har både vetenskapliga publikationer och rapporter som går under begreppet ”grå 
litteratur” inkluderats, däribland sammanställningar från internationella organ och svenska 
myndigheter. Arbetet har varit uppdelat mellan forskare med olika ämneskompetens med relevans för 
uppdraget. Litteraturen har hämtats dels genom sökningar i Google Scholar, VTI:s biblioteksdatabas, 
Scopus och Web of Science. På grund av tidsbegränsningen i uppdraget, har en stor del av 
sammanställningen baserats på litteraturgenomgångar i tidigare och pågående forskningsprojekt och 
till viss del kompletterats genom den så kallade snöbollsmetoden.  

Därefter ger vi en översikt av befintliga mål och indikatorer. Eftersom ökad cykling inte är ett mål i 
sig, utan ett medel för att uppnå andra mål, presenterar vi först en sammanställning av sådana 
nationella målformuleringar, exempelvis de transportpolitiska målen och miljökvalitetsmålen. 
Nationella målformuleringar med relevans för ökad cykling är hämtat ifrån styrande dokument, främst 
via olika myndigheters hemsidor. Nationella indikatorer med relevans för cykling har vi hämtat från 
Nationella cykelrådets cykelbokslut (Trafikverket, 2020e), uppföljning av de transportpolitiska målen 
(Trafikanalys, 2021b) samt uppföljning av mål i Nollvisionen (Trafikverket, 2021a). För att hitta 
regionala mål för cykling, har vi utgått från Trafikanalys (2018d) tidigare sammanställning, 
genomförd i samband med deras regeringsuppdrag om mål och system för uppföljning för cykeltrafik 
(Trafikanalys, 2018c). Den sammanställningen har kompletterats och uppdateras genom Google-
sökningar efter dokumentet och eventuella uppdatering samt sökningar på regionens namn i 
kombination med cykelstrategi och cykelplan. Information om regionala och kommunala mål och 
indikatorer är annars inhämtat via en webbenkät, enligt nedan, och från Cykelfrämjandets 
Kommunvelometer och Cyklistvelometer. Vi gör även en utblick utanför Sveriges gränser och 
beskriver andra europeiska länders målformuleringar kring cykling, bland annat baserat på en 
sammanställning av Europeiska cyklistförbundet.  

Beskrivningen av motiv för ökad cykling utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv, baseras på 
litteratur om effekterna av cykling och cykelåtgärder. Beskrivningarna av socioekonomiska grupper 
baseras dels på gruppindelningar som används i nationell befolkningsstatistik som Statistiska 
Centralbyrån, SCB, samlar in (SCB, 2021), dels på metodutveckling om socioekonomi/status som kan 
relateras till resor och tillgänglighet (Göteborgs Stad, 2017; Malmö Stad, 2013; Trafikanalys, 2018b). 
Eftersom uppdragsbeskrivningen även pekar ut ålder som en viktig faktor för cykelmål, redovisar vi 
cykling i åldersgrupperna barn/unga och äldre. Detta leder i viss mån till överlappning då individers 
ålder, tillsammans med kön, etnicitet, utbildning, inkomst, etc. också betraktas i socioekonomiska 
analyser. 

Beskrivningarna av äldre personers och personer med funktionsnedsättnings cykling och potentialen 
för dessa personer att cykla, baseras dels på nationella rapporter (Trafikanalys, Nationell cykelstrategi, 
etc), dels på internationell forskningslitteratur och ett pågående arbete med kunskapsöversikt om 
funktionsnedsättning och cykling (Nyberg & Levin, u.a.).  
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2.2. Analys av resvanedata inklusive potentialbeskrivningar 
Ett viktigt underlag för att kunna formulera ett nationellt cykelmål är att beskriva potentialen för ökad 
cykling i olika åldersgrupper, med hänsyn till geografiska och socioekonomiska förutsättningar. 
Baserat på analyser av tillgängliga resvandedata från RVU Sverige 2011–2016 samt Resvanor i 
Sverige 2019, har vi beskrivit cyklandets andel i nuläget. Vi har även inhämtat regionernas arbete med 
att skatta potentialen av cyklandet. Förutsättningar och potentialen för olika grupper beskrivs i kapitel 
7 medan analyserna för nulägesbeskrivningen presenteras i kapitel 3. 

2.3. Dialog med aktörer 
För att skapa målstruktur, indikatorer och system för uppföljning med bred förankring har vi inom 
uppdraget genomfört olika aktiviteter för dialog med berörda parter. Aktiviteterna har bidragit med 
kunskap om olika aktörers perspektiv på hur ett nationellt mål antas påverka deras verksamhet och hur 
de anser att ett mål bör formuleras. Kunskap har inhämtats från berörda aktörer dels i en workshop, 
dels i en webbenkät, men även i diskussion och samtal med enskilda forskare.   

2.3.1. Workshop om mål och målformulering 
En av aktiviteterna som genomfördes var en digital workshop med syfte att inhämta synpunkter på 
målformuleringar och indikatorer. Majoriteten av de som deltog var medlemmar i Nationella 
cykelrådet5. Totalt deltog 24 personer under en förmiddag i februari och de representerade följande 
organisationer: Trafikverket, Folkhälsomyndigheten, Svenska Cykelstäder, Transportstyrelsen, Västra 
götalandsregionen, Boverket, Region Sörmland, Cykelfrämjandet, Svensk cykling, Trafikanalys, 
Naturvårdsverket, Göteborgs kommun, Sveriges Kommuner och Regioner, samt Statens väg- och 
transportforskningsinstitut. Workshopen delades in i två pass, där den första handlade om teori 
gällande mål och målformuleringar samt förslag på övergripande mål och etappmål. Passet avslutades 
med en diskussion om förslagen i tre mindre grupper. Pass två inleddes med teori kring indikatorer 
och förslag på delmål och indikatorer. Förslagen diskuterades sedan i grupperna. Avslutningsvis 
samlades vi i helgrupp och sammanfattade vad grupperna hade kommit fram till. Resultaten från 
workshopen har vävts in där det passar med övriga resultat och återfinns därför i flera olika kapitel i 
rapporten, framför allt i kapitel 8 och 9. 

2.3.2. Enkät till Svenska Cykelstäder 
För att inhämta kunskap och synpunkter från fler berörda parter, genomförde vi även en 
enkätundersökning. En webbenkät skickades ut till regioner och kommunerna med frågor om deras 
målformuleringar gällande cykling. Mottagarna var medlemmar i föreningen Svenska Cykelstäder, 
bestående av 34 kommuner och 6 regioner. En kontaktperson valdes per region och kommun ifall det 
fanns flera. Totalt kontaktades 40 personer och 22 svarade varav 16 fullföljde hela enkäten. Enkäten 
innehöll även möjlighet att ge synpunkter på hur ett eller flera nationella mål bör formuleras. Frågorna 
samt missivbrevet finns i sin helhet i bilaga 4. Resultaten från enkäten återfinns främst i avsnitt 6.1.3. 

 
5 Nationella cykelrådet är ett samverkansforum som på regeringens uppdrag arbetar för ökad och säker cykling i 
Sverige. Trafikverket är ordförande. 
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3. Nulägesbeskrivning 
En målformulering om ökad cykling behöver vara realistisk för att skapa handlingskraft (mer om detta 
i avsnitt 5.1). Därför behöver uppsatta mål ta hänsyn till nuläget och potentialen för ökad cykling. Vi 
inleder med att i det här kapitlet beskriva utgångsläget, det vill säga hur omfattande cyklingen är idag 
vid olika typer av resor. Mer om potentialen i kapitel 7. 

3.1. Andelen cykling i Sverige 
Då pandemiåren 2020 och 2021 påverkat resandet i Sverige har vi valt att enbart redovisa resultat för 
år 2019 och välja det som utgångsår. Vad som kommer att vara en kvarstående effekt på resandet efter 
pandemin återstår att se, men Trafikanalys (2022) har visat att det totala antalet resor minskade med 13 
procent under pandemiperioden, från mars 2020 till augusti 2021, jämfört med 2019. Främst 
påverkades resor till skola och arbete, vilka minskade med 26 respektive 18 procent. Samtidigt som 
resandet totalt sett minskat denna period ökade andelen cykelresor med 30 procent, från 13 till 17 
procent, dock är denna förändring inom den statistiska felmarginalen Trafikanalys (2022). Det finns 
även indikationer på att antalet cyklister har ökat. Buehler & Pucher (2021) har sammanställt 
cykelräknedata från bland annat Sverige från företaget Eco-Counter som levererar cykelräknare till 
många städer runt om i världen. Enligt den studien, ökade cyklandet i Sverige med 20 procent från 
2019 till 2020, 12 procent under veckodagar och 37 procent under helger. Det framgår inte vilka 
svenska städer eller hur många räknestationer som det resultatet baseras på. Räknepunkterna är inte 
heller baserade på ett slumpmässigt urval, vilket gör att det inte går att uttala sig om förändringen 
generellt utan bara gällande de specifika mätplatserna.  

3.1.1. Andel cykling av antalet resor 
Enligt den nationella resvaneundersökningen, gjordes under 2019 ungefär hälften av alla resor med 
bil, en av fem med kollektivtrafik, drygt en av tio med cykel respektive till fots. Se fördelningen i 
Figur 1. Då resultaten baseras på en urvalsundersökning finns en osäkerhet i skattningen för hela 
befolkningen. Med hänsyn till denna osäkerhet var det mellan 9 och 17 procent (13±4 %) som valde 
färdsättet cykel när en (huvud)resa skulle utföras (Trafikanalys, 2020).  

 
Figur 1. Fördelning av antal huvudresor efter huvudsakligt färdsätt för år 2019. Källa: Egen 
bearbetning av data från ”Resvanor i Sverige 2019” (Trafikanalys, 2020). 

I Figur 2 nedan visas fördelningen av det huvudsakliga färdsättet för olika typer av ärenden. Som 
redan nämnts ovan, är bil det vanligaste färdsättet och högst andel återfinns i kategorin ”Annat ärende” 
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och lägst andel i ”Arbets-, tjänste- och skolresor”. Både kollektiva färdsätt och cykel är vanligast för 
”Arbets-, tjänste- och skolresor” och har lägst andel för ”Service och inköp”. Att färdas till fots hade 
högst andel för ”Service och inköp” och lägst för ”Annat ärende”. Det förekommer även 
kombinationsresor. Andelen kombinerade cykel- och kollektivtrafikresor står för cirka sex procent av 
kollektivtrafikresorna och för cirka sju procent av cykelresorna (Trafikverket, 2020e). 

 
Figur 2. Fördelning av huvudsakligt färdsätt (huvudresor) per ärende för år 2019. N anger antal 
miljoner huvudresor för hela året. Källa: Egen bearbetning av data från ”Resvanor i Sverige 2019” 
(Trafikanalys, 2020). 

”Arbets-, tjänste- och skolresor” är den vanligaste ärendetypen, oavsett färdsätt och utgör sammanlagt 
60 procent av alla resor. ”Fritidsresor” är också relativt vanliga (21 % av alla resor, oavsett färdsätt), 
medan resor för service och inköp (14 %) samt annat ärende (2 %) görs mer sällan. I ”fritidsresor” 
ingår resor till/från fritidsaktiviteter som exempelvis att utöva eller titta på idrottsaktivitet, hälsa på 
släkt och vänner, restaurangbesök, olika typer av underhållning, turistresor, etc. Sedan 2019 räknas 
inte rundpromenader eller motionscykelturer som ärenden och är därför inte med i den nationella 
resvaneundersökningen, men kan ändå ingå i fritidsresor beroende på hur den svarande tolkat enkäten. 
”Arbets-, tjänste- och skolresor” utgör 15 procent av resor där cykel används som färdsätt 
(Trafikanalys, 2020). 

Kvinnor och män gör ungefär lika många cykelresor (Trafikanalys, 2020), men män cyklar något 
länge sträckor i genomsnitt (egen bearbetning av data från ”RVU Sverige 2011–2016”, Trafikanalys). 
Cykling bland utrikesfödda skiljer sig åt från inrikesfödda, med generellt lägre andelar (se avsnitt 7.6 
om cykling kopplat till socioekonomi). Barn i åldersgruppen 7–14 år cyklar oftare än andra 
åldersgrupper, dock har cyklandet bland barn och unga vuxna successivt minskat sett ur ett längre 
tidsperspektiv. Från mitten på 1990-talet fram till början på 2010-talet minskade den cyklade sträckan 
i åldersgrupperna 6–14 samt 15–24 år med drygt 40 procent vardera. För övriga åldersgrupper 
förekom inga signifikanta skillnader under motsvarande tidsperiod (Trafikanalys, 2015). Vi 
återkommer till cykling i olika åldrar i avsnitt 7.4 
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3.1.2. Andel cykling i förhållande till färdlängd 
Om vi istället för antalet resor betraktar färdlängden, i personkilometer, är andelen med bil, kollektiva 
och övriga färdsätt (bland annat färdtjänst, taxi, flyg och sjöfart) högre, medan andelen till fots och 
med cykel bara är en eller ett par procent (Figur 3). Eftersom resultaten baseras på en 
urvalsundersökning finns en osäkerhet i skattningen för hela befolkningen. Färdlängden för cyklister 
utgjorde mellan 1,3 och 1,9 procent (1,6±0,3 procent) av den totala längden för samtliga färdsätt 
(Trafikanalys, 2020). 

 
Figur 3. Fördelning av färdlängd efter huvudsakligt färdsätt för år 2019. Källa: Egen bearbetning av 
data från ”Resvanor i Sverige 2019” (Trafikanalys, 2020). 
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4. Motiv för ökad cykling 
I detta kapitel beskrivs det mer utförligt om motiven för ökad cykling. Det handlar i första hand om 
ökad tillgänglighet samt miljö-, klimat- och hälsoskäl. Dessa motiv innebär också att det sammantaget 
finns samhällsekonomiska motiv för ökat cyklande.  

4.1. Ökad tillgänglighet  
Det så kallade funktionsmålet inom transportpolitiken handlar om hur tillgängligheten ska utvecklas 
för medborgare och näringsliv (se även 6.1.1). Tillgänglighet handlar för medborgare om möjligheten 
att få tillgång till serviceutbud och aktiviteter som är viktiga. Det kan handla om platsbundna 
aktiviteter och serviceutbud, samt avstånd till dessa och de transportmöjligheter som eventuellt behövs 
för att få tillgång till den service och de aktiviteter som finns på en viss plats. Men det handlar också 
om individers förmåga (kapabilitet) att använda dessa möjligheter (t.ex. Ryan & Pereira, 2021; Gil 
Solá et al., 2019; Levin & Gil Solá, 2021). Tillgänglighet till olika verksamheter och platser i vardagen 
är grundläggande för samhällsdeltagande och därmed individers välfärd och hälsa. Därför är det en 
återkommande aspekt i analyser av transportsystemets effekter. Tillgänglighet kan handla om 
möjligheter att använda ett visst transportslag och bedöms då som potentialen att nå olika platser 
utifrån fordonens och infrastrukturens beskaffenhet och ibland även individens förmågor. Det kan i så 
måtto även handla om möjligheter till fysisk aktivitet genom aktiva färdsätt (det vill säga gång och 
cykling). Tillgänglighet kan också kopplas till ekonomiska förutsättningar och handla om individers 
utgifter för förflyttningar, vilket på avgörande sätt kan begränsa rörligheten hos (i första hand) 
ekonomiskt utsatta grupper (Jones & Lucas, 2012). Vidare kan det handla om grannskap och 
samhällen och om de processer av sammanknytning respektive avskärmning av områden som påverkar 
hur platser används och samverkar. Infrastrukturen kan underlätta eller försvåra möjligheterna till 
social interaktion, både inom och mellan områden, vilket exempelvis kan påverka både graden av 
inkludering och exkludering i samhället (Henriksson & Lindkvist, 2020; Jones & Lucas, 2012; Lucas, 
2004; Lucas et al., 2018).  

Eftersom planering för bilen har dominerat i våra städer har det offentliga rummet reducerats till att i 
stor utsträckning innefatta gator och parkeringsplatser för bilar (WHO, 2017). Gator utgör normalt 
omkring 25–30 procent av Europas städers totala yta och 80 procent av det offentliga rummet. Enligt 
en rapport utgiven av världshälsoorganisationen (WHO) Enligt en rapport utgiven av 
världshälsoorganisationen WHO (2017) har det inneburit att det offentliga rummet har blivit allt 
mindre anpassat för människor. Vi får utrymmen som inte bidrar positivt till stadslivet samtidigt som 
rekreationsmässiga, ekonomiska och demokratiska värden går förlorade. Att städer ser ut så betyder att 
den som saknar bil eller körkort riskerar sämre tillgänglighet, sämre tillgång till service och har 
svårare att vara delaktig i samhället. Koncept som fokuserar på bättre tillgänglighet för en större andel 
av befolkningen utmanar också bilsamhället till förmån för cykling och gång, exempelvis 15-
minutersstaden och 20-minutersstaden. Det betyder att de viktigaste funktionerna, service och handel 
ska kunna nås med cykel eller gång inom 15–20 minuter (Emery & Thrift, 2021; Hooper et al., 2020; 
Moreno et al., 2021; Pozoukidou & Chatziyiannaki, 2021).  

Integration av cykel- och kollektivtrafik kombinerar de enskilda transportsättens fördelar till ett 
transportsätt. Cykling är ett effektivt transportsätt för kortare distanser och möjliggör flexibilitet i 
schemaläggning och val av rutter, medan kollektivtrafik är effektivare för längre reseavstånd, på grund 
av högre hastighet (Cheng & Liu, 2012; Heinen & Bohte, 2014; Kager et al., 2016; Shaheen & Chan, 
2016). En effektiv integrering av kollektivtrafik och cykling kan medverka till att begränsa trängsel 
samt skapa hälso- och miljömässiga samhällsvinster (Krizek & Stonebraker, 2010). Synergin mellan 
cykel och kollektivtrafik kan även spela en central roll för att överbygga luckor i det befintliga 
transportsystemet. Det kan också ses som ett ekonomiskt genomförbart alternativ eftersom 
cykelinfrastruktur är billigare och kräver mindre plats än att utöka kollektivtrafiknätet (Kager et al., 
2016; Pritchard et al., 2019; Shaheen & Chan, 2016). För att potentialen ska realiseras måste lokala 
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förhållanden beaktas vad gäller trängsel, tillgänglighet av parkeringar, kollektivtrafikens hastighet och 
frekvens samt kvaliteten i cykelinfrastrukturen (Kager et al., 2016). 

Cykeln är i förhållande till biltrafiken mycket yteffektiv. Det gäller så väl utrymmet som behövs för att 
cykla och därmed transportera ett visst antal människor som utrymmet för parkering. Inte minst i en 
stadsmiljö där utrymmet är begränsat är det en stor fördel. Överbelastade trafiksystem inverkar 
negativt på framkomlighet och tillgänglighet för alla trafikanter och därmed behöver yteffektiva 
transportslag främjas. Cykeln är snabb, smidig och tidseffektiv och är i många fall tidsmässigt 
konkurrenskraftig gentemot bilen och kan därmed erbjuda bättre framkomlighet och tillgänglighet, i 
synnerhet i städer och på kortare avstånd.  

4.2. Mindre buller, luftföroreningar och klimatpåverkan 
Det så kallade hänsynsmålet inom transportpolitiken handlar hur transportsystemet ska utvecklas med 
avseende på trafiksäkerhet, miljö (inklusive klimat) och hälsa (se 4.3 och 6.1.1). Nästan alla miljömål 
påverkas mer eller mindre av transporter och transportsystemet om inte direkt så indirekt. Exempel på 
mål som påtagligt påverkas av vägtrafiken är de som nämns nedan och rör klimatet, buller och 
luftföroreningar men även exempelvis målet om biologisk mångfald påverkas påtagligt. Om ökad 
cykling sker genom att cykeltrafik ersätter biltrafik kan det bidra till uppfyllelse av många 
miljökvalitetsmål. 

För att nå Parisavtalet och miljökvalitetsmålet om begränsad klimatpåverkan ska Sverige inte ha några 
nettoutsläpp av växthusgaser år 20456. För inrikes transporter, som står för cirka en tredjedel av 
Sveriges territoriella utsläpp av växthusgaser7, ska utsläppen minska med minst 70 procent från 2010 
till senast 2030. Vägtrafiken bidrar med över 90 procent av de territoriella utsläppen, varav 
personbilarna står för cirka två tredjedelar8. Cykling som ersätter resor med fossildrivna fordon 
minskar emissionerna av buller, luftföroreningar och växthusgaser. Forskare vid Oxford University 
har, ur ett livscykelperspektiv, studerat hur koldioxidutsläppen förändrades per person om en eller fler 
resor ersattes med andra färdsätt (Brand et al., 2021). Studien, som inkluderade närmare 2 000 
deltagare från sju olika städer i Europa, visar med hög signifikans att en förändring i dagliga resor, där 
gång- eller cykeltrafik ersätter biltrafik, påverkar utsläppen av växthusgaser märkbart. Om 
genomsnittspersonen i studien ersatte alla bilresor med gång- eller cykelresor en dag i veckan under ett 
år så skulle utsläppen av koldioxid ur ett livscykelperspektiv minska med 0,5 ton per år.  

Exponeringen för luftföroreningar ökar risken för en rad olika sjukdomar och förtida död. Exempel på 
sjukdomar är hjärt- och kärlsjukdomar, lungsjukdomar, stroke och lungcancer (Folkhälsomyndigheten, 
2017). I Europa orsakade luftföroreningar 2015 nästan 800 000 förtida dödsfall medan det på global 
nivå handlar om cirka 8,8 miljoner förtida dödsfall per år. Luftföroreningar förkortar den förväntade 
livslängden i Europa med mer än två år och globalt med cirka 2,9 år, vilket är mer än rökning (2,2 år) 
(Lelieveld et al. 2019; Lelieveld et al., 2020). I Sverige beräknas varje år 7 600 personer dö en förtida 
död till följd av luftföroreningar (Gustafsson et al., 2018). Cirka 3 000 av dessa förtida dödsfall 
beräknas orsakas av den motordrivna trafiken i Sverige. De sammanlagda hälsoeffekterna av 
luftföroreningar beräknas i Sverige kosta 56 miljarder per år. Johansson et al. (2017) visar på den 
potentiella effekten på luftföroreningar och hälsa vid en överflyttning från biltrafik till cykling i 
Stockholms län. Med antagandet att den totala restiden med cykel per dag inte överskred 30 minuter så 
visade studien att omkring 111 000 personer som tidigare körde bil skulle kunna cykla till och från 
arbetet. Resultatet av en sådan överflyttning beräknas minska exponeringen för luftföroreningar hos 
befolkningen i Stockholms län och därmed minska antalet förtida dödsfall med 63 personer per år 

 
6 Utsläpp av växthusgaser till år 2045 - Sveriges miljömål (sverigesmiljomal.se) 
7 https://www.naturvardsverket.se/data-och-statistik/klimat/vaxthusgaser-territoriella-utslapp-och-upptag/  
8 https://www.naturvardsverket.se/data-och-statistik/klimat/vaxthusgaser-utslapp-fran-inrikes-transporter  

https://sverigesmiljomal.se/etappmalen/utslapp-av-vaxthusgaser-till-ar-2045/
https://www.naturvardsverket.se/data-och-statistik/klimat/vaxthusgaser-territoriella-utslapp-och-upptag/
https://www.naturvardsverket.se/data-och-statistik/klimat/vaxthusgaser-utslapp-fran-inrikes-transporter
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vilket i det här fallet motsvarar cirka 450 levnadsår. En studie baserad på delvis samma underlag visar 
att 0,10 färre förtida dödsfall per år beräknas inträffa bland nuvarande cyklister i Stockholms län tack 
vare minskade luftföroreningar. En ökning av förtida dödsfall beräknas till 1,7 per år bland de tidigare 
bilisterna till följd av ökad exponering för luftföroreningar. Sammantaget är det få förtida dödsfall 
bland de nya cyklisterna jämfört med det minskade antalet förtida dödsfall 69 personer för hela 
befolkningen i Stockholms län (Nilsson Sommar et al., 2020). Studien tar inte hänsyn till positiva 
effekter av fysisk aktivitet.   

Inte bara personresor, utan även godstransporter kan till viss del ersättas med cykel. Parsmo (2019) har 
visat på stora skillnader i fossil energianvändning och klimatpåverkan mellan eldrivna godscyklar och 
diesel- eller eldrivna lastbilar. En studie av Arvidsson (2020) visar att det i många fall är möjligt att 
ersätta en lastbilstransport med en godscykeltransport, exempelvis utkörning av varor i tätorter.   

Även inom rekreation och turism finns en potential till överflyttning av resor. Det är även en trend 
som observerats genom flödesmätningar under pandemin där cyklingen i Sverige ökat med 37 procent 
på helger år 2020 i jämförelse med 2019 (Buehler & Pucher 2021). Samtidigt som cykelturism kan 
leda till minskat klimatavtryck om cyklingen ersätter andra resor så ger det även en ekonomisk vinst 
(Tillväxtverket, 2017). Men för att cykelturism ska få ett så litet klimatavtryck som möjligt krävs 
hållbara transporter till och från destinationen, vilket inte alltid är möjligt i dagsläget enligt (Stave & 
Andersson, 2019).    

Cykling minskar också bulleremissionerna då den ersätter väg- och spårtrafik. Cirka 20 procent av 
Sveriges befolkning, det vill säga ungefär 2 miljoner personer, exponeras vid sin bostad för 
trafikbuller med en ekvivalent ljudnivå som överskrider riktvärdet 55 dBA. Omgivningsbuller kan 
leda till en rad besvär såsom allmän störning, försämrad talförståelse, nedsatt inlärning och prestation, 
sömnstörningar och ökad risk för hjärt-och kärlsjukdom. Varje år beräknas buller från väg- och 
spårtrafik i Sverige orsaka hälsoförluster i storleksordningen 6 700 DALY9 till följd av hjärtinfarkt, 
stroke och hypertoni (högt blodtryck). Trafikbullerexponeringen i Sverige beräknas ge upphov till 
cirka 1 000 hjärtinfarkter och 1 000 fall av stroke per år, varav cirka 500 av dessa leder till dödsfall 
(Folkhälsomyndigheten, 2019b; Trafikverket, 2021c).  

De miljö- och hälsoproblem trafiken orsakar verkar på olika avstånd från trafiken. Effekterna 
uppträder på såväl lokal, nationell, europeisk som global nivå. Utsläppen av växthusgaser ger samma 
klimatpåverkan oavsett var utsläppen sker. Bullerpåverkan däremot, avtar med avståndet från källan 
men är också beroende av eventuella hinder som exempelvis hus och träd som kan finnas mellan 
bullerkällan och de som exponeras. För partiklar från avgaser, däck- och vägslitage blir halterna och 
exponeringen störst i gatumiljö med mycket trafik och dålig luftväxling. Men små partiklar och 
avgaser i form av till exempel kolväten och kväveoxider, vilka i sin tur tillsammans med solljus ger 
upphov till marknära ozon, kan spridas hundratals mil. Det ger en förhöjd bakgrundshalt av olika 
luftföroreningar som tillsammans med mer lokala utsläpp bidrar till exponeringen för människor och 
miljö både i tätorter och på landsbygden. Meteorologiska förhållanden som vind och inversion10 har 
också stor betydelse för spridning och exponering av luftföroreningar.  

4.3. Bättre folkhälsa 
Cykling har betydelse för olika perspektiv av folkhälsa, där det mest uppenbara är hälsa kopplad till 
fysisk aktivitet. Arbetet med fysisk aktivitet i Sverige knyter bland annat an till det övergripande 

 
9 DALY står för “disability adjusted life years” eller “funktionsjusterade levnadsår” på svenska och anger summan av antalet 
förlorade år med full hälsa i en population, till följd av sjukdom eller förtida död. Disability-adjusted life years (DALYs) 
(who.int) 
10 Inversion innebär att temperaturen inte som normalt avtar med höjden över marken vilket i sin tur medför att 
luftomblandningen försämras. 

https://www.who.int/data/gho/indicator-metadata-registry/imr-details/158
https://www.who.int/data/gho/indicator-metadata-registry/imr-details/158
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folkhälsopolitiska målet (avsnitt 6.1.1), men även till Agenda 2030. Regeringens ambition är att 
Sverige ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030, där mål 3 handlar om god hälsa och 
välbefinnande. Regeringen beslutade år 2020 att tillsätta en kommitté för främjande av fysisk aktivitet, 
vars uppdrag bland annat är att öka den allmänna kunskapen om de positiva effekterna av fysisk 
aktivitet. Uppdraget ska slutredovisas i mars 2023 (Regeringen, 2020).    

Fysisk aktivitet definieras av WHO som kroppslig rörelse utförd av skelettmuskulatur som kräver 
energiåtgång (WHO, 2018). Fysisk aktivitet exempelvis i form av cykling eller annan vardagsaktivitet, 
minskar risken för ett stort antal sjukdomar, däribland hjärt-kärlsjukdomar (Schantz, 2015; WHO, 
2018). Personer med låg aktivitetsnivå har 20–30 procent högre risk att dö i förtid i jämförelse med 
personer som är regelbundet fysiskt aktiva. Bristande fysisk aktivitet hos befolkningen bidrar till stora 
samhällskostnader genom ett ökat behov av sjukvård och minskad produktivitet11. WHO:s 
rekommendationer för fysisk aktivitet och stillasittande beteende ligger till grund för de svenska 
riktlinjerna för fysisk aktivitet och stillasittande (Folkhälsomyndigheten 2021).  Riktlinjerna tydliggör 
att det föreligger skillnad i rekommenderad dos av fysisk aktivitet mellan åldersgrupper. Något 
förenklat bör barn i åldern 6–17 år i genomsnitt genomföra 60 minuters måttligt till kraftigt 
pulshöjande fysisk aktivitet per dag. Vuxna i åldern mellan 18–64 år bör genomföra måttlig fysisk 
aktivitet minst 150–300 minuter per vecka. Det gäller även för personer som är 65 år och äldre. För de 
tre grupperna rekommenderas även fysisk aktivitet som stärker muskulatur och skelett i olika 
omfattning beroende på ålder. Långa perioder av stillasittande bör även avbrytas med perioder av 
rörelse. I Sverige uppfyller två tredjedelar av den vuxna befolkningen WHO:s rekommendation. 
Samtidigt är stillasittande (sittande, stående eller väldigt lite rörelse) vanligt och den vardagliga 
fysiska aktiviteten låg (Folkhälsomyndigheten, 2021a). Det finns även stora skillnader mellan olika 
grupper i samhället. Bland elever som är 11–15 år gamla uppger endast 13 procent att de är fysiskt 
aktiva 60 minuter per dag. I en internationell jämförelse med 45 länder i Europa samt Kanada hamnar 
Sverige långt ner vad gäller andelen barn som är tillräckligt fysiskt aktiva enligt WHO:s 
rekommendation ((Folkhälsomyndigheten, 2021b; Inchley et al., 2020). Folkhälsomyndigheten 
(2019a) visar även i sin rapport om barns och ungas rörelsemönster att skolelever är inaktiva större 
delen av sin vakna tid. 11-åriga elever är stillasittande två tredjedelar av sin vakna tid och 15-åriga 
elever är stillasittande hela tre fjärdedelar av sin vakna tid. Barn med mer fysisk aktivitet skattar sin 
hälsa som bättre och upplever även mindre skolstress än de som är inaktiva. Även mängden fysisk 
aktivitet skiljer sig mellan grupper, där män uppger en något högre nivå av stillasittande på sin fritid 
jämfört med kvinnor och personer födda utanför Europa uppger i högst utsträckning att de har en 
stillasittande fritid (Folkhälsomyndigheten, 2015). 

Omkring hälften (52 procent) av Sveriges befolkning i åldersspannet 16–84 år har övervikt eller fetma. 
Den vuxna befolkningen med fetma har tredubblats sedan år 1980. Män har i större utsträckning (58 
procent) övervikt eller fetma än kvinnor (46 procent) och andelen med övervikt eller fetma är även 
högre bland de med förgymnasial- (67 procent) och gymnasialutbildning (62 procent) jämfört med de 
med som har eftergymnasial utbildning (46 procent)12. Även bland barn har övervikt eller fetma ökat 
över tid, med en nuvarande andel på cirka 21 procent av barn mellan 6–9 år13 och cirka 15 procent 
bland 11–15 åringar14. Barnfetma och övervikt är viktigt att förebygga då risken är stor att den 
kvarstår i vuxen ålder och då förknippas med en rad negativa hälsokonsekvenser. Barnfetma riskerar 
även att öka risken för fysisk och psykisk ohälsa i unga år15. 

 
11 Physical activity (who.int) 
12 Övervikt och fetma — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) 
13 Övervikt och fetma hos barn 6–10 år — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) 
14 Övervikt och fetma hos barn 11–15 år — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) 
15 Övervikt och fetma — Folkhälsomyndigheten (fohm.se) 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/tolkad-rapportering/folkhalsans-utveckling/resultat/halsa/overvikt-och-fetma/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/fysisk-aktivitet-och-matvanor/overvikt-och-fetma/overvikt-och-fetma-hos-barn-610-ar/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/fysisk-aktivitet-och-matvanor/overvikt-och-fetma/overvikt-och-fetma-hos-barn-1115-ar/
https://www.fohm.se/livsvillkor-levnadsvanor/fysisk-aktivitet-och-matvanor/overvikt-och-fetma/
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Ökningen av övervikt och fetma förklaras framför allt av sociala och samhälleliga faktorer, där mat är 
den primära källan16, men dit även ändrade transportformer räknas in. Transportformer påverkar 
mängden fysisk aktivitet och därmed energiförbrukningen (Folkhälsomyndigheten & 
Livsmedelsverket, 2017). Fysisk aktivitet har även en preventiv effekt på psykisk ohälsa genom att 
minska risken för depressiva symtom, ångest, upplevd stress och utmattningssymtom. Fysisk aktivitet 
kan även lindra symtomen under pågående depression och minskar risken för återfall till depression 
(Martinsen et al., 2016). 

Samhällskostnaden för bristande fysisk aktivitet är betydande. Enbart kostnaden för fetma uppskattas 
till 70 miljarder kronor per år. Bara en liten minskning av andelen med fetma skulle minska kostnaden 
för hälso- och sjukvården med betydande summor årligen (Folkhälsomyndigheten & 
Livsmedelsverket, 2017). Även ökningen av den psykiska ohälsan medför betydande 
samhällskostnader. Mellan åren 2010 till 2019 ökade andelen sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa 
från omkring en tredjedel till nästan hälften av alla sjukskrivningar (Skandia, 2020).  

Det aktiva resandets positiva inverkan på folkhälsan är stor. Gång- och cykelresor beräknas inom 
transportsystemet i sin helhet varje år förhindra cirka 3 000 förtida dödsfall och ge 70 000 DALY17 
(Trafikverket, 2021c). Cykling har störst positiva hälsoeffekter om den ersätter resande med lägst 
fysisk aktivitet det vill säga bilåkning. En förutsättning är att cyklingen inte ersätter mer av cyklistens 
övriga motion än cyklandet ger. Om och i så fall i vilken utsträckning en övergång till cykling ersätter 
annan motion, finns det olika uppgifter om i litteraturen. Vissa studier tyder på att cykling minskar 
annan fysisk aktivitet (Börjesson & Eliasson, 2012) medan andra studier indikerar att det inte gör det 
(Foley et al., 2018, 2019; Sahlqvist et al., 2013). Även när det gäller i vilken utsträckning elcykling 
bidrar till fysisk aktivitet så finns motstridiga uppgifter i litteraturen. Vissa studier tyder på att 
hälsovinsterna vid cykling med elcykel är små (Berntsen et al., 2017; de Geus et al., 2007), medan 
andra studier pekar på betydande hälsovinster bland annat till följd av att elcyklister cyklar längre 
sträckor eller på grund av att elcykeln lockar till sig nya grupper av cyklister. Störst är hälsovinsterna 
om el-cykling ersätter bil- eller kollektivtrafik (Castro et al., 2019). För äldre personer med svårigheter 
att röra sig på grund av muskelsvaghet eller försämrad kondition kan elcyklar bidra till att främja 
rörelse, särskilt bland grupper som löper risk för fysisk inaktivitet (van Cauwenberg et al., 2018, 
2019). Personer med övervikt (hög BMI) som rör sig lite, kan lättare komma igång med motion genom 
att använda elcykel (Höchsmann et al., 2018; van Cauwenberg et al., 2018).  

För att cyklingen ska vara långsiktigt hållbar, sett ur ett folkhälsoperspektiv, behöver den även vara 
säker. Under 2019 omkom 17 cyklister och knappt 2 000 skadades allvarligt i trafikmiljö 
(Trafikverket, 2020a). Under 2014–2019 omkom totalt 138 cyklister. Drygt 60 procent omkom i 
samband med kollision med motorfordon, drygt 30 procent på grund av en singelolycka och resterande 
på grund av kollision med andra trafikanter (Jenny Eriksson et al., 2022). Åtta av tio cyklister som 
skadas allvarligt gör det i en singelolycka (Eriksson, Karlström, et al., 2022; Niska & Eriksson, 2013; 
Trafikverket, 2020e).  

4.4. Bättre samhällsekonomi 
Som tidigare nämnts i detta kapitel kan ökad cykling ha en rad positiva effekter. Därför kan styrmedel 
och åtgärder för ökat cyklande i många fall bidra till en bättre samhällsekonomi och vara 
samhällsekonomiskt motiverade. Med samhällsekonomiska effekter avses de konsekvenser för 
individer, företag och det offentliga som uppstår till följd av aktörers beteende och som kan tillskrivas 

 
16 Matmiljöns betydelse för vår hälsa — Folkhälsomyndigheten (fohm.se) 
17DALY är en förkortning för Disability Adjusted Life Years och kan översättas till funktionsjusterade 
levnadsår. DALY omfattar dels risk för funktionsnedsättning genom insjuknande i olika sjukdomar, dels 
förlorade friska levnadsår och dels risk för förtida död. 

https://www.fohm.se/publicerat-material/publikationsarkiv/m/matmiljons-betydelse-for-var-halsa/
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en på samhällsnivå ekonomisk betydelse. Värt att notera är dock att inte alla tänkbara konsekvenser är 
mätbara och riskerar därmed att förbises i samhällsekonomiska kalkyler. Det är lämpligt att skilja på 
effekterna av cykling och effekterna av en cykelåtgärd. Med cykling menas själva cyklandet medan en 
cykelåtgärd avser en åtgärd som påverkar förutsättningarna för cykling, exempelvis en utbyggnad av 
cykelinfrastruktur eller en informationskampanj för cykling.  

4.4.1. Samhällsekonomiska effekter av cykling 
Effekter av cykling uppstår när personer cyklar i stället för att använda andra färdsätt eller inte reser 
alls. Till de samhällsekonomiska effekterna hör cyklingens påverkan på tillgänglighet, miljö, klimat 
och hälsa som har beskrivits i tidigare avsnitt. Två möjliga effekter av cykling som påverkar 
tillgängligheten är trängsel. Andra möjliga effekter är vägunderhåll, turism och skatteintäkter 
(Gössling & Choi, 2015). Huruvida en effekt uppstår och hur stor den är beror bland annat på om 
cykelresan ersätter en annan resa och i så fall vilket färdsätt cykeln ersätter. Det samhällsekonomiska 
värdet av cyklingens effekter går att uppskatta genom personers betalningsvilja för att ta del av (eller 
slippa) en viss konsekvens och genom värdet på resurser som sparas (eller förbrukas) i samband med 
en konsekvens (Trafikverket, 2020b).  

Bland cyklingens samhällsekonomiska kostnader är tidskostnaden en betydande komponent. Studier 
skattar tidskostnaden per fordonskilometer till dubbelt så hög vid cykling jämfört med bilåkande, 
vilket till stor del beror på skillnaden i hastighet mellan färdmedlen (Gössling & Choi, 2015).18 
Restidsförlusten blir mindre om cyklandet sker på elcyklar eftersom dessa innebär högre 
medelhastighet (Rich et al., 2021).  Risken för skada eller dödsfall per kilometer är i Sverige betydligt 
högre för cyklister än bilister (P. Nilsson et al., 2017). Olycksrisken är högre vid användning av 
elcykel jämfört med konventionell cykel (Havarikommissionen for Vejtrafikulykker, 2019; Rich et al., 
2021). Cykling som ersätter bilresor medför därmed i regel högre samhällsekonomiska 
olyckskostnader.19 I jämförelserna mellan cykel och bil ingår emellertid endast risken för den som 
drabbas av en olycka och inte risken man utsätter andra för.  

Förbättrad hälsa till följd av högre fysisk aktivitet beräknas utgöra den stora samhällsekonomiska 
nyttan av ökad cykling. Trots att cykling ökar olycksrisken och exponeringen för luftföroreningarna är 
den sammantagna hälsoeffekten i regel positiv, tack vare nyttan av ökad motion (de Hartog et al., 
2010; Mueller et al., 2015; Nilsson Sommar et al., 2021). Mätt i kronor räknas hälsonyttan som 
betydligt större än miljö- och klimatvinsterna från minskad vägtrafik (Lindsay et al., 2011; Rabl & de 
Nazelle, 2012). Skillnaden mellan komponenterna minskar med en högre värdering av skadekostnaden 
för koldioxidutsläppen (Trafikverket, 2020e). Det bör dock noteras att osäkerheten när det gäller 
beräkningen av värdet på miljö- och klimatnyttan är betydligt mer osäker än beräkningen av de 
positiva hälsoeffekterna då flera aspekter är svåra att värdera och vissa vanligtvis inte ingår i 
beräkningarna. 

Nyttan av lägre fordonskostnader vid en överflyttning från bil till cykel beräknas också som liten i 
förhållande till hälsovinsterna i gällande ekonomiska modeller (Gössling & Choi, 2015; Trafikverket, 
2020d). I standardkalkyler antas hälsonyttorna öka i proportion till den initiala risken för ohälsa 
(Kahlmeier et al., 2017). Grupper med sämre hälsa i utgångsläget antas därmed uppleva större 
hälsoförbättringar vid ökad cykling. Långsiktiga hälsoeffekter av cykling för barn och unga saknas i 
WHO:s standardkalkyl på grund av otillräckligt forskningsunderlag (Kahlmeier et al., 2017).  

 
18 I Gössling och Choi antas en genomsnittlig hastighet på 16 km/tim för cykling och 50 km/tim för bilåkning. 
Som jämförelse rekommenderar Trafikverket (2020a) en schablonhastighet för cykling på 15 km/h.  
19 Olyckskostnaden består av de samhälleliga kostnaderna för dödsfall och personskador samt materiella 
kostnader såsom kostnader för egendomsskador, produktionsbortfall och sjukvård (Trafikverket, 2020c). 
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Storleken på de olika samhällsekonomiska effekterna varierar bland annat beroende på vilket 
trafikslag som cyklingen ersätter, vilka befolkningsgrupper som börjar cykla och var i landet som 
cyklingen sker. Sammantaget är den samhällsekonomiska nyttan sannolikt högre, allt annat lika, om 
cyklingen ökar 

• på bekostnad av bilresor (en sådan överflyttning ger större hälsovinster och lägre utsläpp) 

• bland barn (långsiktiga hälsovinster då goda vanor befästs i tidig ålder, dock saknas möjlighet 
att beräkna detta) 

• bland personer med låg fysisk aktivitet (större hälsovinster) 

• bland personer med lägre socioekonomisk status (större hälsovinster). 

Storleken på kostnaderna och nyttorna då cykling ersätter en bilresa beror på kontexten, men i 
allmänhet tenderar hälsonyttan av ökad fysisk aktivitet vara den största nyttan och restidsökningen den 
största kostnaden enligt de beräkningar som har gjorts. Studier tyder på att de totala 
samhällsekonomiska nyttorna av ökad cykling generellt är större än kostnaderna, åtminstone då 
cyklingen ersätter biltrafik (Gössling & Choi, 2015).  

4.4.2. Samhällsekonomiska effekter av cykelåtgärder 
Cykelåtgärder medför samhällsekonomiska effekter på olika sätt. Åtgärden kan öka cyklingen och 
därmed medföra de samhällsekonomiska effekter som beskrivs i föregående avsnitt. En cykelåtgärd 
kan dessutom ge upphov till samhällsekonomiska effekter genom att ändra förutsättningar för 
trafikanterna. Exempelvis kan ny cykelinfrastruktur öka cyklisters bekvämlighet och trafiksäkerhet 
eller minska deras restid, det vill säga den nya cykelinfrastrukturen medför samhällsekonomiska 
nyttor. Därtill innebär cykelåtgärder i regel olika kostnader, såsom kostnader för investering, underhåll 
och administration. Precis som annan infrastruktur medför ny cykelinfrastruktur en markkostnad, det 
vill säga en kostnad för den alternativa användningen av marken. Cykelåtgärder som inte innebär ett 
behov av ny infrastruktur, exempelvis omfördelning av utrymme genom att måla cykelfält i körbanan, 
har därmed en förhållandevis lägre samhällsekonomisk kostnad både pga. lägre konstruktionskostnad 
och lägre markmarkostnad.  

De samhällsekonomiska nyttorna av cykelinfrastruktur beror på flera faktorer. En är vilka 
restidsvinster som åtgärden medför. Cyklisters höga tidsvärden innebär att åtgärder som möjliggör 
högre hastigheter, exempelvis genom ökad bredd på cykelbanor, medför betydande nyttor i form av 
restidsvinster. Cyklister värderar cykling högre då den sker på en bana eller väg som är avskild från 
biltrafiken (Björklund & Carlén, 2012), särskilt då man kan undvika vägar med högre hastighetsgräns 
(Broach et al., 2012) och större trafikvolymer (Sener et al., 2009). Ytterligare en faktor som påverkar 
nyttans storlek är antalet cyklister på den berörda sträckan. Resultat i Börjesson (2018) visar på större 
nyttor av cykelinfrastruktur på sträckor med fler cyklister. Detta resultat beror sannolikt på att de totala 
nyttorna av en given förbättring blir större då fler cyklister tar del av den. Sammantaget är den 
samhällsekonomiska nyttan av en cykelåtgärd, allt annat lika, sannolikt större om 

• åtgärden ökar cyklisters framkomlighet och hastighet (lägre tidskostnader) 

• åtgärden ökar cyklisters trafiksäkerhet (lägre olyckskostnader) 

• åtgärder genomförs på sträckor med större cykelvolymer (större total nytta). 

Även kostnaderna för cykelåtgärder beror på kontextspecifika faktorer. En aspekt är huruvida åtgärden 
förbättrar villkoren för cyklister på bekostnad av andra trafikslag. Ett sådant exempel är minskad yta 
för bilparkering och biltrafik till förmån för cykelåtgärder. I sådana fall minskar framkomligheten för 
bilister vilket utgör en samhällsekonomisk kostnad. En sådan kostnad kan vara betydande, särskilt på 
vägar med mycket trafik. En annan faktor är vilken typ av område som cykelåtgärden genomförs i. 
Kostnaden för infrastruktur i form av alternativ markanvändning är större i områden med högre 
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markvärden, såsom tätorter. Investerings- och underhållskostnaden för cykelinfrastruktur tenderar att 
vara högre i miljöer med kallare klimat och svårare markförhållanden (Niska, 2006). Sammantaget är 
den samhällsekonomiska kostnaden av en cykelåtgärd, allt annat lika, sannolikt större om 

• åtgärden minskar framkomligheten för andra trafikslag 

• cykelinfrastrukturåtgärder genomförs i klimat som kräver mer drift och underhåll 

• ny cykelinfrastruktur byggs i områden med höga markvärden. 

Samhällsekonomiska analyser av cykelinfrastruktur tyder på att sådana investeringar i många fall är 
samhällsekonomiskt lönsamma, det vill säga att nyttorna överstiger kostnaderna. En studie av 
cykelinfrastruktur i Stockholm visade på lönsamhet hos 12 av 17 åtgärder (Börjesson, 2020). 
Lönsamheten var generellt sett högre på sträckor med större antal cyklister; högst lönsamhet hade 
åtgärder i innerstaden – trots att de enligt resonemangen ovan också hade höga kostnader. Andra 
fallstudier visar på samhällsekonomisk lönsamhet hos investeringar i cykelinfrastruktur i Norge 
(Sælensminde, 2004), Danmark (COWI, 2009)  och Nya Zeeland (Chapman et al., 2018). En 
investeringskalkyl är kontextberoende men det finns generella aspekter av cykelinfrastruktur som 
bidrar till dess lönsamhet. En är att kostnaden för investering och underhåll för cykelinfrastruktur är 
relativt låg jämfört med motsvarande för väg. En annan aspekt är att cyklister har höga tidsvärden 
vilket medför höga tidsvinster för cykelåtgärder som förkortar cyklisters restid. Ett viktigt resultat 
enligt (Börjesson, 2020), är att investeringarna är lönsamma trots antagandet att inga nya cyklister 
tillkommer. I regel är nyttorna som tillfaller existerande cyklister betydligt större än nyttorna för 
nytillkomna cyklister, eftersom den senare gruppen ofta är relativt liten. Huruvida en cykelåtgärd 
genererar nya cyklister har därför oftast liten betydelse för den samhällsekonomiska lönsamheten av 
enskilda åtgärder. Större systemövergripande åtgärder som ger märkbara förändringar i resandet har 
potential att ge stora nyttor även för gruppen nytillkomna cyklister, men dessa samhällsekonomiska 
kalkyler ingår sällan i dessa.  

4.5. Sammanfattande punktlista 
• Det finns en rad olika motiv för ökat cyklande. Ökat cyklande kan bland annat bidra till ökad 

tillgänglighet, mindre miljö- och klimatpåverkan och förbättrad folkhälsa. 

• Vilka styrmedel och åtgärder som vidtas för ökat cyklande har stor betydelse både för vilka 
effekterna blir och hur stora de blir. Miljö-, klimat- och hälsoeffekterna blir till exempel helt 
olika om cykelresor ersätter bilresor än om cykelresor ersätter gång- eller kollektivtrafikresor. 
Även tillgängligheten påverkas av vilka styrmedel och åtgärder som vidtas. 

• Vid valet av åtgärder för ökat cyklande är det viktigt att beakta att olika grupper i samhället 
har olika förutsättningar för att cykla. Vissa åtgärder gynnar alla cyklister medan vissa grupper 
kan behöva särskilda åtgärder för att de ska kunna ta del av ökad tillgänglighet med cykel. 

• Vilka de samhällsekonomiska effekterna blir är en direkt följd av effekterna på tillgänglighet, 
miljö, klimat, hälsa med mera. Studier tyder på att de totala samhällsekonomiska nyttan av 
ökad cykling generellt är större än kostnaderna, åtminstone då cyklingen ersätter biltrafik. 

• Samhällsekonomiska analyser av cykelinfrastruktur tyder på att sådana investeringar i många 
fall är samhällsekonomiskt lönsamma, det vill säga att nyttorna överstiger kostnaderna. 

• Vid samhällsekonomiska analyser av cykelåtgärder brukar nyttan 
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5. Teori om målsättning 
För att kunna föreslå en ändamålsenlig målstruktur och målformuleringar för ökad cykling i Sverige, 
gör vi här en sammanställning av vad forskningen visat gällande mål- och resultatstyrning. 

5.1. Mål 
Mål- och resultatstyrning (hädanefter målstyrning) används ofta tillsammans och med syfte att styra 
mot framtida mål (Alexius, 2017). Kortfattat kan man beskriva målstyrning som att styra genom att 
sätta upp mål och utvärdera mot dessa (Montin & Granberg, 2013). Mål anger den prestationsnivå som 
en organisation strävar efter att uppnå för en viss aktivitet inom en given tidsram (Torfing et al., 2012) 
Användningen av mål som styrningsmodell inom den offentliga förvaltningen är inte ny. Målstyrning 
har dock generellt blivit en väldigt utbredd styrningsmodell i offentliga förvaltningar i västliga 
demokratier (Hedegaard Sørensen & Gudmundsson, 2010; Marsden et al., 2009). Inom svensk politik 
har man i ökande grad övergått från regelstyrning till att använda sig av övergripande mål (Rothstein, 
2014). Ett politiskt område som illustrerar detta är transportområdet där det finns ett långsiktigt 
övergripande mål samt funktions- och hänsynsmål och där en rad dokument samt procedurer används 
för att stödja och kontrollera utvecklingen av de uppsatta målen (Gudmundsson & Hedegaard 
Sørensen, 2013). 

Enligt (Kravchuk & Schack, 1996) är utmaningen med målstyrning att inte anta för många mål. 
Alexius (2017) menar att även om det finns tankar kring rättvisa, legitimitet och att undgå kritik över 
bortprioriterade områden är det bättre att med få mål. En anledning är att få mål underlättar 
prioritering och fokus. Alltför många mål riskerar att minska styrkraften hos de redan existerande 
målen och det är därför klokt att balansera önskat politiskt signalvärde mot önskad styrkraft. Alltså 
kan fler mål bidra till en svagare, snarare än starkare, styrning. Finns det även en avsaknad av formell 
rangordning mellan de uppsatta målen är det troligt att det med tiden uppstår informella 
rangordningar. Detta kan medverka till att några av målen blir lägre prioriterade än andra. Genom att 
prioritera få mål kan man främja styrkraften i dessa. En ytterligare aspekt som talar för få mål, är 
kostnader för uppföljning. Vanligtvis görs det en uppföljning med jämna mellanrum och det medför 
kostnader för mätning av olika indikatorer, insamlande av data och information samt sammanställning 
av dessa.  

En annan utmaning är själva formuleringen av målen. Generellt sett är målen mer otydliga inom 
offentlig sektor i jämförelse med den privata sfären (Jung, 2014; Jung & Ritz, 2014; Rantanen et al., 
2007). Mål inom offentlig sektor kan således ofta tolkas på flera olika vis. Det finns enligt forskningen 
ändå både för- och nackdelar med denna tolkningsbarhet. Ett fåtal relativt tolkningsbara mål kan ofta 
vara en fördel. Alltför tydliga mål kan innebära en minskad förankring hos dem som antingen inte 
förstår eller inte känner igen sig i hur målen är formulerade. Tolkningsbara mål kan lättare översättas 
till en organisations verksamhet och därmed bättre anpassas till den kontext som mottagaren befinner 
sig i (Holmgren Ciacedo et al., 2015). Tolkningsbara målformuleringar kan även vara en fördel ur det 
hänseendet att organisationens ledning får en möjlighet att i efterhand omformulera eller modifiera 
sina preferenser knutna till målet (Heinrich, 2002). Men det finns även forskning som pekar på att 
målen bör vara tydligt formulerade (Jung, 2014; Jung & Ritz, 2014; Latham et al., 2008). Mål som är 
tydliga och inte öppna för tolkning förväntas resultera i bättre möjligheter att uppnå uppsatta mål, 
eftersom otydliga mål kan resultera i liten eller ingen vägledning för implementeringen av målen 
(Latham et al., 2008). Vidare pekar forskning på att tolkningsbara mål inte heller ger en solid grund 
för kollektiva åtgärder inom organisationen eller i samarbete med andra organisationer (Jung, 2014).  

Ett specifikt mål överensstämmer med de SMART-kriterier som ofta tillämpas vid formuleringen av 
mål. SMART är ursprungligen en engelsk förkortning och Trafikanalys (2018b) anger att det på 
svenska brukar utläsas som Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt och Tidsatt. Förutom att målet 
ska vara specifikt, det vill säga tydligt och konkret, för att alla aktörer ska veta vad målet innebär och 
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hur situationen ska vara när målet är uppnått, ska det även vara möjligt att mäta. De aktörer som 
förväntas bidra till att målet ska uppnås behöver acceptera och ta till sig målet. Enligt SMART-
kriterierna behöver mål även vara realistiska. Det handlar om att ett mål ska vara möjligt att nå med de 
åtgärder som föreslås. Ett mål som uppfattas som orealistiskt kan snarare hämma utvecklingen, då 
aktörer kan komma att prioritera arbete med andra mer nåbara mål högre. Samtidigt får inte målet 
uppfattas som så enkelt att nå att det inte kräver några tillkommande insatser alls, för då får det ingen 
styrande effekt. Trafikanalys (2018b) menar att ett sätt att komma fram till en rimlig målnivå kan vara 
att titta på den historiska utvecklingen och förutsätta att en förändring framåt kan ske i 30 till 50 
procent snabbare takt i önskad riktning med stöd av riktade åtgärder. 

Genom att inte bara beskriva målnivån specifikt, utan också säga när målet ska vara uppnått, blir det 
enklare att under genomförandeperioden jämföra utvecklingstakten i förhållande till den återstående 
tiden. En tidpunkt som läggs alltför långt bort minskar målets styrkraft. En tidpunkt som ligger för 
nära i tiden gör att endast marginella förändringar kan förväntas.  

Oavsett hur det övergripande målet formuleras, bör det vara utformat i samverkan med mottagarna för 
att på så vis upplevas som mer relevant samtidigt som motivationen att följa målet då ökar (Holmgren 
Ciacedo et al., 2015). Det övergripande målet bör även kunna brytas ned i delmål med mätbara 
kriterier knutna till varje enskilt delmål (Bohni Nielsen et al., 2005; Hedegaard Sørensen & 
Gudmundsson, 2010). Vidare bör mottagaren självständigt få välja medel för att uppnå målen 
(Rombach, 1991; Vedung, 1998). Målen bör på ett meningsfullt sätt relateras till de styrmedel som 
mottagarna har tillgång till, för att de därmed ska kunna genomföra och planera insatser för att uppnå 
målen. Mål som är orealistiska i förhållande till de styrmedel och befintliga ekonomiska ramar som 
mottagarna råder över, kan bidra till frustration och minskad handlingskraft (Hedegaard Sørensen & 
Gudmundsson, 2010). 

5.2. För- och nackdelar med målstyrning 
Enligt Hedegaard Sørensen & Gudmundsson (2010) kan målstyrning leda till klarare ansvars-
fördelning, mer effektiva val av lösningar samt bättre dokumentation. Författarna pekar även på ökade 
möjligheter för lärande och flexibilitet och att det kan vara en katalysator för innovation och för 
anpassning till utveckling. Marsden & Bonsall (2006) lyfter även fram att det kan hjälpa till att 
fastställa finansieringsprioriteringar. En annan betydande aspekt som de framhåller, är att uppföljning 
av mål även kan ge en tidig varning om potentiella utmaningar eller problem att uppnå ett visst mål 
och synliggöra behovet av att göra en förändring och/eller ökad finansiering. På liknande sätt kan en 
positiv utveckling av ett uppsatt mål ge en signal om att en viss politik bör fortsätta (Marsden & 
Bonsall, 2006). 

Det finns också kritik mot målstyrningen som styrningsmodell för att uppnå vissa samhällsmål. 
Forskning lyfter fram att frågor som inte ingår i något mål kan bli förbisedda och utan resurser. Mål 
kan förvrida fokus för politiken så att det riktas mot områden där framsteg lättast kan uppnås och 
mätas (Alexius, 2017; Guilfoyle, 2012; Hall, 2012; Marsden & Bonsall, 2006). Hall (2012) framhåller 
även att målstyrning längre ner i styrsystemet i organisation riskerar att reduceras till en form för 
sidoaktivitet till den faktiska verksamheten där en följd av detta kan bli en ökad pappersexercis.  

En tanke med målstyrning är att politiker och ledande tjänstepersoner ska kunna delegera själva 
utförandet. Hall (2012) menar att detta är i praktiken en utmaning eftersom det finns en rädsla att mista 
kontrollen. Det kan framkalla en ryckig styrning vilket är motsatsen till den rationella och effektiva 
styrning som är tanken med målstyrning. En annan utmaning som framhålls av Brunsson & Brunsson 
(2014) är att målstyrning är vad som skulle kunna definieras som dubbelbottnad utmaning. Å ena 
sidan kan styrningen ge upphov till en otydlighet och för lite vägledning. Å andra sidan kan det 
resultera i en alltför stor tydlighet och där man i praktiken använt sig av regelstyrning.  
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5.3. Indikatorer 
Om de beslutade målen inte kan mätas direkt, behöver de kompletteras med mätbara indikatorer för att 
åstadkomma en faktisk styrning. Det behöver också finnas en tydlig koppling mellan mål och 
indikatorer som ska redogöra för effekter och resultat (Hedegaard Sørensen & Gudmundsson, 2010). 
Indikatorer ska fokusera på viktiga egenskaper hos ett mål och syftet med indikatorer är därmed att de 
ska användas för att synliggöra tillstånd, utvecklingstrender och utvecklingstakt (Gudmundsson & 
Hedegaard Sørensen, 2013). Det huvudsakliga kriteriet för valet av indikatorer bör vara att de ska 
täcka in alla aspekter som anses vara av betydelse för att följa upp och utvärdera ett mål (Trafikanalys, 
2017). Ofta är flera indikatorer bättre än enstaka som sällan ger en heltäckande bild av en förändring. 
Indikatorer bör specificera: 

• kvantitet (hur mycket?) 
• kvalitet (hur väl?) 
• tid (när?) 
• plats (var?). 

Vidare framhålls att en bra indikator är (Heinrich, 2002; Vagnby, 2000): 

• Substantiell – spegla en väsentlig del av ett mål i exakta termer. 
• Oberoende – samma indikator bör normalt inte användas för mer än ett mål. 
• Saklig – varje indikator bör vara objektiv och bör ha samma betydelse för alla som förväntas 

arbeta med den i någon mån. 
• Plausibel – förändringar ska direkt kunna knytas till arbetet med att uppnå målet. 
• Lättillgänglig – indikatorer ska vara utformade utifrån lättillgängliga data eller data som kan 

samlas in utan ett för stor ansträngning med avseende på arbetsinsats och ekonomi.  

Vid uppföljning av målen beskrivs utvecklingen genom indikatorernas kvantitativa mått. Även 
kvalitativa beskrivningar kan redovisas. De kvalitativa beskrivningarna kan handla om exempelvis 
förändringar i lagstiftning, ekonomiska styrmedel som förväntas påverka utvecklingen samt nationella 
eller internationella händelser av stor betydelse (Trafikanalys, 2017). Mål som saknar relevanta 
indikatorer kan skapa frustration, ignoreras eller ändras till mottagarnas egna mål (Hedegaard 
Sørensen & Gudmundsson, 2010). Forskning pekar på att indikatorer som är knutna till tydliga 
(kvantitativa) mål får större uppmärksamhet vilket i vissa sammanhang sker på bekostnad av områden 
som inte har detta (Guilfoyle, 2012; Hedegaard Sørensen & Gudmundsson, 2010; Marsden & Bonsall, 
2006). 

För att bedöma utvecklingen på målnivå finns det möjlighet att fastställa nyckelindikatorer. En 
nyckelindikator är en indikator som är av särskild betydelse för uppföljningen av ett visst uppsatt mål.  

5.4. Mått 
Varje indikator kan vara uppbyggd kring ett antal mått. Dessa mått ska enskilt beskriva någon aspekt 
av hur indikatorn utvecklas. Måtten kan vara av olika karaktär och även anges med olika enheter. En 
del indikatorer kan enligt Trafikanalys (2017) framställas med få mått medan det kan krävas fler mått 
för att beskriva andra indikatorer. Emellertid finns det en fördel att begränsa antalet mått eftersom det 
möjliggör en ökad systematik i mätningarna. För många mått kan förändringar från ett år till ett annat 
vara väldigt små eller obefintliga. Därmed kan det ibland krävas längre tidsserier för att illustrera 
skillnader av utvecklingen och vissa indikatorer och mått kan således ha en uppföljning som är mer 
utspridd än ett årligt intervall (Trafikanalys, 2017).  

För varje indikator kan ett eller några få nyckelmått användas för att fånga indikatorns viktigaste 
aspekter. För att ett mått, enligt Trafikanalys (2017), ska vara ett nyckelmått ska det ha en stor 
betydelse för en central dimension av indikatorn. En viktig aspekt är dessutom att ett nyckelmått bör 
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vara av tillräckligt god kvalitet. Exempelvis innebär detta att metoden för att utveckla måttet är känd 
och beskriven. Vidare framhåller Trafikanalys (2017) att nyckelmåtten särskilt beaktas när måtten 
sammanvägs för en indikator. Bedömningen av en indikator kan aldrig bli mer positiv än det 
nyckelmått som haft den sämsta utvecklingen. En fördel med detta är att det försvårar att mindre 
betydelsefulla aspekter får genomslag i bedömningarna medan en nackdel kan vara svårigheten att nå 
en samsyn om vilka mått och indikatorer som ska anses ha nyckelstatus. Mått som mer fångar in en 
bakgrundsbeskrivning snarare än prestationer är inte lämpliga som nyckelmått (Trafikanalys, 2017). 

5.5. Sammanfattande punktlista 
• Det är generellt bättre med få mål än många då det underlättar prioritering och fokus samt ger 

en starkare styrning. Få mål kan också innebära lägre kostnad för uppföljning av målen. 

• Det finns för- och nackdelar både med mål som är tydliga och precisa och med mål som 
lämnar utrymme för tolkningar och är mindre precisa. 

• Mål bör uppfylla SMART-kriterierna och vara Specifika, Accepterade, Mätbara, Realistiska 
och Tidssatta. 

• Övergripande mål bör vara utformat i samverkan med mottagarna och kunna brytas ned i 
delmål med mätbara kriterier. Mottagaren bör kunna välja och ha tillgång till styrmedel för att 
uppnå målen. 

• Målstyrning kan ha flera positiva effekter som t.ex. tydligare ansvarsfördelning, effektivare 
val av lösningar, bättre dokumentation, ökade möjligheter till lärande, ökad flexibilitet samt 
bidra till att fastställa finansieringsprioriteringar. Uppföljning av mål kan ge en tidig varning 
om potentiella utmaningar eller problem att uppnå ett visst mål och därmed synliggöra behov 
av nya styrmedel eller en skärpning av befintliga. 

• Målstyrning kan även ha flera negativa effekter som t.ex. frågor som inte ingår i något mål 
riskerar att bli förbisedda och utan resurser, fokus kan komma att riktas mot frågor som är lätta 
att följa upp och där framsteg lättast kan nås. 

• Om målen inte är mätbara bör de kompletteras med mätbara indikatorer för att styrning ska 
kunna åstadkommas. Ofta krävs flera indikatorer för ett enskilt mål.  

• Indikatorerna bör täcka in alla aspekter som anses vara av betydelse för att följa upp och 
utvärdera ett mål. Det behöver finnas en tydlig koppling mellan mål och indikator som ska 
redogöra för effekter och resultat samt synliggöra tillstånd, utvecklingstrender och 
utvecklingstakt. 

• Vid uppföljning av målen beskrivs utvecklingen genom indikatorernas kvantitativa mått. Även 
kvalitativa beskrivningar kan redovisas. Varje indikators utveckling kan beskrivas med flera 
mått.  
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6. Uppföljning och befintliga mål för ökad cykling  
Ett nationellt mål om ökad cykling behöver ta sin utgångspunkt i andra relevanta mål på nationell nivå 
samt regionala och kommunala mål om ökad cykling. I det här kapitlet ger vi därför en översikt av 
sådana mål. Vi gör också en utblick i andra länder för att samla inspiration till tänkbara 
målformuleringar. Då det kan vara effektivt att använda redan befintliga uppföljningar i 
måluppföljningen samtidigt som det också ger en fördel med längre tidsserier (se avsnitt 5.4), har vi 
även sammanställt indikatorer med koppling till ökad cykling som redan idag följs upp. 

6.1. Befintliga målsättningar i Sverige 
I Sverige finns flera nationella mål med koppling till mål om ökad cykling. Det gäller främst de 
transportpolitiska målen, folkhälsomålen och miljömålen inklusive klimatmålet. Nedan ger vi en kort 
beskrivning av dessa. Här ger vi också exempel på regionala och kommunala målformuleringar om 
ökad cykling. 

6.1.1. Övergripande mål i Sverige med relevans för cykling 
Sveriges transportpolitiska mål styr inriktningen för transportpolitiken i landet. Transportpolitikens 
övergripande mål är att ”säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar 
transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet”. Dessutom finns det ett 
funktionsmål och ett hänsynsmål (Prop. 2008/09:93).  

Funktionsmålet handlar om hur tillgängligheten ska utvecklas för medborgare och näringsliv. Enligt 
funktionsmålet ska transportsystemets utformning, funktion och användning ”medverka till att ge alla 
en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i 
hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors 
respektive mäns transportbehov” (Prop. 2008/09:93). 

Hänsynsmålet beskriver hur transportsystemet ska utvecklas med avseende på trafiksäkerhet, miljö 
och hälsa. Hänsynsmålet har också närmare preciserats med etappmål som avser växthusgasutsläpp 
och trafiksäkerhet.20 Enligt hänsynsmålet ska transportsystemets utformning, funktion och användning 
”anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt samt bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås 
och till ökad hälsa” (Prop. 2008/09:93). 

Funktionsmålet och hänsynsmålet är jämbördiga, men regeringen skriver ”för att det övergripande 
transportpolitiska målet ska kunna nås behöver funktionsmålet i huvudsak utvecklas inom ramen för 
hänsynsmålet”.21 Hänsynsmålet sätter således en gräns för möjligheten att utveckla tillgängligheten.  

Trafikanalys har i uppdrag att följa upp de transportpolitiska målen och gör varje år en uppföljning av 
hur transportsystemet utvecklas i förhållande till dem. Uppföljningen görs på en målnivå som utgår 
från 15 indikatorer (Trafikanalys, 2021a). Angående det övergripande transportpolitiska målet skriver 
Trafikanalys i sin senaste uppföljning bland annat att ”transportförsörjningen inte har närmat sig en 
långsiktigt hållbar transportförsörjning sett ur alla relevanta hållbarhetsperspektiv” samt att olika 
hållbarhetsperspektiv inte kan kompensera för varandra. Vidare skriver Trafikanalys att 
”funktionsmålets tillstånd bedöms sammantaget ha haft en något mer negativ utveckling sedan målen 
antogs än vid förra årets bedömning” samt att ”för samtliga mått och indikatorer finns tydliga tecken 
på geografiska tillgänglighetskillnader, skillnader som också tenderar att öka över tid. Regioner med 

 
20 https://www.trafa.se/uppdrag/transportpolitiska-mal/  
21 https://www.regeringen.se/regeringens-politik/transporter-och-infrastruktur/mal-for-transporter-och-
infrastruktur/  

https://www.trafa.se/uppdrag/transportpolitiska-mal/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/transporter-och-infrastruktur/mal-for-transporter-och-infrastruktur/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/transporter-och-infrastruktur/mal-for-transporter-och-infrastruktur/
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en relativt god tillgänglighet tenderar att utvecklas positivt medan regioner med sämre förutsättningar 
utvecklas negativt eller i en lägre positiv hastighet” (Trafikanalys, 2021b).  

Beträffande hänsynsmålet skriver Trafikanalys bland annat att ”den kompletterande indikatorn Fysiskt 
aktiva resor visar på att en minskande andel av befolkningen får sitt behov av motion tillgodosett 
genom sina dagliga gång- eller cykelresor”. Befolkningen växer snabbast i tätorter där det finns störst 
problematik med buller och luftföroreningar från transporter. Även om halterna luftföroreningar 
minskar i tätorterna kan fler personer bli exponerade för problematiska nivåer (Trafikanalys, 2021b). 
Energieffektiviteten inom transportsektorn har utvecklats positivt vad gäller person- och 
godstransporter på väg sedan år 2009 då målen antogs. Utvecklingstakten är dock låg i förhållande till 
förhoppningen som ställts till att effektivisering ska bidra till att uppställda etappmål nås. Det gäller 
enligt Trafikanalys i ”synnerhet den del av effektiviseringen som ska uppnås genom ett 
transporteffektivt samhälle” (Trafikanalys, 2021a). En positiv förändring som lyfts fram är 
genombrottet för laddbara fordon. Trafikanalys ser ingen tendens till att transporternas påverkan på 
naturmiljön har utvecklats på något avgörande sätt sedan år 2009. Beträffande dödsfall i trafiken dog 
335 personer 2020 varav 101 var konstaterade självmord. Sedan 2007 (mätt som genomsnitt 2006–
2008) har antalet omkomna minskat med 31 procent men etappmålet om max 220 omkomna nåddes 
inte för åren 2018–2020 (Trafikanalys, 2021a). För en jämförelse med förtida dödsfall på grund av 
luftföroreningar, buller och bristande fysisk aktivitet se avsnitt 4.2 och 4.3. 

Sveriges riksdag antog år 2017 ett klimatpolitiskt ramverk som består av tre delar: klimatlagen 
(2017:720), klimatmål och det Klimatpolitiska rådet. Det långsiktiga klimatmålet innebär att Sverige 
senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Därefter ska utsläppen 
av växthusgaser från svenskt territorium vara negativa22. Inom transportsektorn finns ett etappmål som 
innebär att utsläppen från inrikes transporter, exklusive inrikes flyg, senast år 2030 ska ha minskat 
med minst 70 procent i jämförelse med utsläppen år 2010. Enligt Naturvårdsverkets senaste 
referensscenario minskar utsläppen med 68 procent till 2030. Att det ser bättre ut nu än vid tidigare 
bedömningar beror på beslut angående reduktionsplikten samt på att elektrifieringen av fordonsflottan 
går snabbare än tidigare beräknat (Naturvårdsverket, 2022). Detta scenario gjordes dock innan den 
diskussion som förs när detta skrivs, om sänkt skatt på bensin och diesel, ändringar i reduktionsplikten 
och 1 000 respektive 1 500 kr till varje bilist för att kompensera för de ökade drivmedelspriserna. I 
sammanhanget kan nämnas att sedan år 2000 har priset att åka kollektivt ökat betydligt mer än priset 
för bensin och diesel.23 Beaktar man dessutom att bilarna har blivit bränslesnålare har utvecklingen 
varit ännu mer gynnsam för bilisten i förhållande till kollektivtrafikresenären. 

Sveriges miljömål fungerar som riktmärken för miljöarbetet i Sverige. Målen visar vägen mot en 
hållbar utveckling och utgör den miljömässiga dimensionen av Agenda 2030. Sveriges miljömål består 
av ett övergripande generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt flera etappmål24. Det finns indikatorer 
och preciseringar för varje enskilt mål. Preciseringarna beskriver tillsammans med miljömålen vad 
som är god miljö i Sverige. Målen följs upp årligen och det genomförs även en fördjupad uppföljning 
under varje mandatperiod, varav den senaste publicerades 2019 (Naturvårdsverket, 2019). Syftet med 
generationsmålet är att visa inriktningen på Sveriges miljöpolitik och även peka ut vilka värden som 
ska säkras för att nå miljökvalitetsmålen inom en generation. När generationsmålet antogs var 

 
22 https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-
omrade/Klimat/Sveriges-klimatlag-och-klimatpolitiska-ramverk/  
23 https://www.scb.se/hitta-statistik/redaktionellt/biljetter-i-lokaltrafiken-har-stigit-mer-i-pris-an-bensin-under-
2000-talet/ 
24 https://www.sverigesmiljomal.se/sa-fungerar-arbetet-med-sveriges-miljomal/  

https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Klimat/Sveriges-klimatlag-och-klimatpolitiska-ramverk/
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Klimat/Sveriges-klimatlag-och-klimatpolitiska-ramverk/
https://www.scb.se/hitta-statistik/redaktionellt/biljetter-i-lokaltrafiken-har-stigit-mer-i-pris-an-bensin-under-2000-talet/
https://www.scb.se/hitta-statistik/redaktionellt/biljetter-i-lokaltrafiken-har-stigit-mer-i-pris-an-bensin-under-2000-talet/
https://www.sverigesmiljomal.se/sa-fungerar-arbetet-med-sveriges-miljomal/
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målsättningen att det skulle vara uppfyllt till och med år 2020. Nu har målsättningen ändrats och 
anpassats till målåret i Agenda 2030 och följs därför i stället upp till och med år 203025. 

I Sverige finns ett relativt nytt folkhälsopolitiskt ramverk. Med ett omformulerat övergripande 
Folkhälsopolitiskt mål, ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela 
befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation”. Utöver det övergripande 
målet finns åtta målområden som följs upp med indikatorer som även de har reviderats 
(Folkhälsomyndigheten, 2020). Inom de åtta målområdena bedömer vi att mål sex, om levnadsvanor, 
har tydligast koppling till cykling, där bland annat en av indikatorerna är fysisk aktivitet.  

Utöver svenska mål så finns det även mål inom FN som svenska myndigheter också arbetar utifrån. 
Exempelvis Agenda 203026 med sina 17 delmål för en hållbar ekonomisk-, social- och miljömässig 
utveckling.   

6.1.2. Målsättningar för cykelandel på nationell nivå 
I Sverige finns idag inget uttryckligt mål om att cyklingen ska öka på nationell nivå. Däremot utgör 
cykling en del i GCK-målet. Det antogs av regeringen i april 2018 och lyder "Andelen 
persontransporter med kollektivtrafik, cykel och gång i Sverige ska vara minst 25 procent år 2025, 
uttryckt i personkilometer, i riktning mot att på sikt fördubbla andelen för gång-, cykel- och 
kollektivtrafik." Trafikanalys fick 2018 i uppdrag av regeringen att redovisa en plan för hur etappmålet 
ska följas upp och ange indikativa målnivåer för kommuner med olika förutsättningar. (Trafikanalys, 
2019) gav förslag på fyra olika grupper av indikativa målnivåer, som utgår från att andelen GCK-trafik 
totalt i riket behöver öka med fyra procentenheter till 2025. Detta ska åstadkommas genom att alla 
kommungrupper ökar sin nuvarande andel utifrån sina förutsättningar, vilket innebär en ökning av 
GCK-andelen med en till åtta procentenheter beroende på kommungrupp. Dock bedömer Trafikanalys 
att ökningen förväntas ske med hjälp av regionaltåg. 

6.1.3. Målsättningar för cykelandel på regional och kommunal nivå 
Åtta av Sveriges 21 regioner har mål om ökad cykling som anger en önskad cykelandel av det totala 
resandet. Exempelvis har Stockholm och Skåne angivna cykelandelsmål på 20 respektive 19 procent 
till år 2030 (Tabell 1). Västra Götalandsregionen däremot, har enbart angett sitt utgångsvärde. 
Befolkningsmässigt är dessa tre de största regionerna som tillsammans utgör drygt hälften av Sveriges 
befolkning. De regioner som inte har något andelsmål och som inte redovisas i tabellen nedan, har ofta 
andra mål kopplade till ökad cykling. Ett exempel på detta är Region Kalmar, som anger att ”2025 
finns det ett regionalt sammanhängande nät av cykelbanor och cykelsträckningar i blandtrafik som är 
trafiksäkra och attraktiva”. Det är för närvarande några regioner som helt saknar någon form av 
publicerad cykelplan eller cykelstrategi.  

 
25 http://sverigesmiljomal.se/sa-fungerar-arbetet-med-sveriges-miljomal/ 
26 Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development  

http://sverigesmiljomal.se/sa-fungerar-arbetet-med-sveriges-miljomal/
https://sdgs.un.org/2030agenda
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Tabell 1. Sammanställning över andelsmål för cykling, uppdelat på region, till vilket år det är satt till 
samt utgångsår och utgångsvärde. Regionens storlek är beskriven som andel av Sveriges befolkning. 

Region Andel av Sveriges befolkning Tidsatt till Andelsmål Utgångsår Utgångsvärde 

Stockholm 23% 2030 20% 2020 10% 

Västra Götaland 17% Saknas Saknas 2014 6% 

Skåne 13% 2030 19% 2013 16% 

Uppsala 4% 2030 23% 2016 13% 

Gävleborg 3% 2030 17% 2019 7% 

Halland 3% 2029 Ej angivet Ej angivet Ej angivet 

Sörmland 3% 2030 21% 2019 11% 

Gotland 1% 2025 Öka med 30 % 2010 Ej angivet 

Utöver regionerna som presenteras i Tabell 1 finns även en transnationell regional strategisk 
handlingsplan för cykling i Öresundsregionen, även kallat Greater Copenhagen, dit Halland och Skåne 
räknas in tillsammans med huvudstadsregionen i Danmark och Själland. Där formuleras ett 
gemensamt mål om 20 procent ökad cykling till år 2030 (Greater Copenhagen, 2021).  

Cykelfrämjandet samlar årligen in information om hur kommunerna i Sverige arbetar med cykelfrågor 
och sammanställer detta i Kommunvelometern (se avsnitt 6.3.2). Enligt deras sammanställning från 
2021, då 57 av 290 kommuner deltog i undersökningen, hade 49 kommuner (86 %) någon form av 
målsättning för ökad cykling. Mer än hälften (51 %) av dessa hade uttryckliga mål om ökad 
cykelandel. 

Inom ramen för detta regeringsuppdrag skickades en webbenkät ut till Svenska Cykelstäders 
medlemmar (6 regioner och 34 kommuner) som fick möjlighet att svara på frågor angående mål och 
målformuleringar (se avsnitt 2.3.2). Det var 13 kommuner och tre regioner som svarat på alla frågor. 
Av de som svarat uppgav alla tre regioner samt nio kommuner att deras mål för ökad cykling var 
formulerat som en cykelandel av det totala resandet. Andelsmålet varierade mellan 14 och 26 procent 
bland de svarande kommunerna och regionerna. Värt att nämna är att underlaget till dessa 
måluppföljningar varierar beroende på mätperiod, vilka invånare som ingår (t.ex. att cyklandet ska öka 
i huvudtätort) och liknande och många kommuner och regioner har olika rekryterings- och 
insamlingssätt på sina resvaneundersökningar. Även målformuleringar relaterat till antal resor 
förekommer: ”att antalet cykelresor ska tredubblas”, ”att cykeltrafiken ska öka med en procent per år” 
eller ”att antalet passager med cykel i mätpunkter ska öka”. Några kommuner/regioner hade fler än ett 
mål om ökat cyklande. Exempelvis fanns i två fall specifika mål om att barns cyklande till skolan 
skulle öka. I några fall finns mål om att resandet med kollektivtrafik, cykel och till fots sammantaget 
ska utgöra en viss andel av det totala resandet eller att andelen resta kilometer med dessa färdsätt ska 
öka utan att cykelns andel minskar. Oftast – i 13 fall av 16 – var målåret 2030. Enstaka målår inföll 
tidigare (2024 och 2025) och några senare (2035 och 2040). Alla utom en kommun som svarade på 
enkäten hade tidsatta mål. 

6.2. Mål för cykling i andra länder 
Inom ramen för europeiska samarbetet för hållbara transporter, för hälsa och miljö, har en plan för 
främjande av cykling tagits fram (Pan-European Master Plan for Cycling Promotion, ”PEP-planen”). 
Visionen med planen är att främja cykling, där målet är att bidra till ett hållbart samhälle, en bättre 
miljö, förbättrad hälsa och säkerhet, större social inkludering, ekonomiskt välstånd samt övergripande 
förbättring av livskvaliteten för alla medborgare. Arbetet har letts och koordinerats av Österrike och 
Frankrike. Utöver de koordinerande parterna har representanter från 26 övriga medlemsländer, FN:s 
ekonomiska kommission för Europa (UNECE), WHO Europa samt företrädare för icke-statliga 
organisationer, som exempelvis Europeiska cyklistförbundet (ECF), varit delaktiga i framtagandet. 
Från Sveriges sida deltog representanter från Trafikverket och Cykelfrämjandet. Arbetet med PEP-
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planen presenterades i maj 2021 och innehåller elva övergripande rekommendationer med tillhörande 
åtgärder för att främja cykling (UNECE & WHO Europe, 2021). Inom rekommendation 8 i PEP-
planen framhålls att det är viktigt att förbättra cykelstatistiken, som en del i att följa upp och utvärdera 
mål om ökad cykling. I detta ligger att samla in jämförbar statistik med hjälp av ett minimum av 
indikatorer. Här lyfter PEP-planen exempelvis fram: 

• Andel cykling. 

• Det årliga antalet cyklade personkilometer per invånare. 

• Antalet kilometer cykelinfrastruktur. 

• Genomsnittligt antal cyklar per invånare och hushåll. 

• Antalet sålda cyklar årligen.  

• Det årliga antalet dödade cyklister per cyklad kilometer. 

I PEP-planen lyfts även förslag fram på möjliga rekommendationer med tillhörande åtgärder för att 
främja cykling. En av dessa rekommendationer är kopplad till finansiering av cykelfrämjande åtgärder.  
Det framhålls att det är avgörande att uppnå och upprätthålla tillräckliga investeringsnivåer på lång 
sikt för att uppnå en varaktig omställning. Finansiering bör därför tillhandahållas på alla administrativa 
nivåer för att främja genomförandet av cykelåtgärder och garantera underhållet av cykelinfrastruktur. 
Nya indikatorer som tar hänsyn till nyttan med cykling i kostnads-nyttoanalyser bör utvecklas. Detta 
kommer enligt PEP-planen att öka medvetenheten om cyklingens fördelar och förändra 
myndigheternas uppfattningar om cykling samt viljan till att avsätta mer ekonomiska medel. Vidare 
framhålls ekonomiska styrmedel som ett kraftfullt verktyg som kan förändra beteendet och förbättra 
cyklingens status. Exempel som lyfts fram är en skattefri mobilitetsbudget, skattefri 
kilometerersättning för cykling till jobbet, skattelättnader för cyklar och underlättande av 
cykelanvändning för tjänsteresor (UNECE & WHO Europe, 2021). 

Europeiska cyklistförbundet (2022) har sammanställt en rapport med samtliga nationella 
cykelstrategier i Europa och översikten som nedanstående översikt baseras på. De mätbara målen 
skiljer sig i karaktär mellan de europeiska nationerna. Vissa länder använder sig uteslutande av ett 
andelsmål medan andra länder har en mer komplex målstruktur där exempelvis distinktioner görs 
mellan cykling i tätort eller på landsbygd, resta kilometrar, andel resor, eller resor över eller under en 
viss distans. Tjeckien och Portugal använder sig av flera etappmål medan andra har ett årtal då 
målet/målen ska vara uppfyllda.  

Tabell 2 är en sammanställning över de länder i Europa som har andelsmål för ökad cykling som EFC 
haft kännedom om. Det framgår inte alltid om cykelandelen avser antalet resor eller resta kilometer. I 
de länder som angivit att andelen cykling ska öka i hela landet (Norge, Frankrike, Österrike, Irland, 
Slovakien och Tjeckien), ligger målen på mellan 8 och 13 procents cykelandel. Det innebär, för de 
flesta, att cyklingens andel knappt ska fördubblas. För Frankrike innebär målsättningen emellertid en 
tredubbling av cyklandet. I de övriga länderna som har ett angivet andelsmål, är detta inriktat på 
exempelvis arbetspendlingens cykelandel, att cyklandet i städer ska öka eller att en större andel resor 
som är kortare än fem kilometer ska göras med cykel. Lettland har valt ett mål som handlar om att 
antalet personer som cyklar minst en gång i veckan ska öka. Denna målformulering är intressant med 
tanke på att det på sikt kan ge en successivt ökad cykling, om fler väljer att byta ut mer än en resa i 
veckan till färdsättet cykel. Notera att rekryterings- och insamlingsmetoder samt definitioner av en 
resa kan skilja sig åt mellan länderna. 
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Tabell 2. Sammanställning över andelsmål för cykling, uppdelat på land, till vilket år det är satt till 
samt utgångsår och utgångsvärde relaterat till målet. Källa: (Europeiska cyklistförbundet, 2022). 

Land Tidsatt till år Mål (andel) Utgångsår Utgångsvärde 

Finland 2020 20 % ökning av GC-resor 2005 Ej angivet 

Frankrike 2024 9 % 2018 3 % 

Irland Ej angivet 10 % 2006 6 % 

Litauen 2020 Antal personer som cyklar minst en 
gång/vecka ska öka till 30 % 

2016 23 % 

Litauen 2020 Antal personer som cyklar minst fem 
gånger/vecka ska öka till 10 % 

2016 5 % 

Luxemburg 1 Ej angivet Arbetspendlingsresor <5 km ska öka 
till 10% 

2017 5 % 

Luxemburg 2 Ej angivet Skolresor ska öka till 15 % 2017 15 % 

Malta 2050 Dubbla cykelandelen för resor <5 km 2010 Ej angivet 

Nederländerna 2027 Öka färdade km med 20 % 2017 Ej angivet 

Norge 2023 8 % 2017 4 % 

Portugal 1 2025 4 % cykelandel i städer Ej angivet Ej angivet 

Portugal 2 2030 10 % cykelandel städer Ej angivet Ej angivet 

Slovakien 2020 10 % Ej angivet Ej angivet 

Tjeckien 1 2020 10 % (25 % i tätort) Ej angivet Ej angivet 

Tjeckien 2 2025 25 % för resor <5 km Ej angivet Ej angivet 

Tyskland 2021 Diverse mål 2030 Diverse 

Ungern Ej angivet 30 % ökning pendling Ej angivet Ej angivet 

Österrike 2025 13 % 2010 7 % 

I tillägg till ovanstående, har Finland haft en målsättning om att andelen resor med bil skulle minska 
med 20 procent till år 2020 jämfört med år 2005 samtidigt som andelen resor med cykel och gång 
skulle öka med 20 procent. I Irlands nationella cykelpolicy (2009–2020) finns målsättningen att 
125 000 personer ska börja pendla till arbetet med cykel. I Storbritannien gäller olika målsättningar för 
de olika landsdelarna England, Wales, Skottland och Nordirland. England har som målsättning att 50 
procent av alla resor ska ske till fots eller på cykel till år 2030. Wales har målsättningen att öka 
andelen personer som cyklar minst en gång i veckan från sex till tio procent till år 2026. Skottland 
hade som målsättning att öka cykelandelen till tio procent till år 2020. Nordirland har en mer 
detaljerade målformuleringar med mätbara mål: 

• 20 procent av alla resor under 1 engelsk mil (ca 1,6 km) ska göras med cykel till och med år 
2025 och 40 procent till år 2040.  

• 10 procent av alla resor mellan 1–2 engelska mil ska ske på cykel och 20 procent till år 2040.  

• 5 procent av alla resor mellan 2–5 engelska mil (ca 3,2–8 km) ska ske på cykel och 10 procent 
till år 2040.  

Tyskland har i sin nationella cykelplan från år 2021 flera mätbara mål till 2030, men ingen av dem 
handlar om andelar av det totala resandet eller resta kilometrar. Jämfört med 2017 års nivåer ska: 

• färdlängden med cykel fördubblas från 112 miljoner km till 224 miljoner km per dag,  

• antalet resor med cykel öka från 120 till 180 resor per person och år,  

• genomsnittsresan med cykel öka i färdlängd från 3,7 till 6 km.  
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De har även angivit att, jämfört med 2019 års nivåer, ska andelen tyskar som planerar att cykla öka 
från 41 till 60 procent. Därutöver ska minst hälften av alla cyklister svara positivt på sin upplevelse av 
att ta med cykeln i kollektivtrafiken.  

Utöver de målsättningar som presenteras ovan, finns nationella målformuleringar som inte är mätbara, 
utan av mer övergripande och strategisk karaktär. I ECF:s sammanställning framgår att många länder 
även inkluderar åtgärdsplaner för att öka cyklingen och det finns också mål för att minska antalet 
omkomna och skadade cyklister i trafiken. Flera länder redovisar även en anvisad budget för att nå 
målet eller målen och har strategier och åtgärdsplaner kopplade till detta.  

I sammanställningen från ECF ovan saknas två av de mest framstående länderna avseende cyklande: 
Nederländerna och Danmark. De har högt ställda cykelambitioner och liknande förutsättningar. 
Nederländerna, som anses både ha högst ställda ambitioner och väl utbyggd cykelinfrastruktur, hade 
en cykelandel av alla resor på 28 procent år 201927. Det visar på möjligheten att ha en hög andel 
cykling i ett välfungerade västeuropeiskt land. I Danmark var motsvarande siffra 15 procent (baserat 
på resvanedata för 2016–2019)28, medan andelen cykling av den totala färdlängden var fyra procent.  

6.3. Uppföljning av cykling i Sverige 
Trots att det ännu inte finns något nationellt mål om ökad cykling, görs det idag uppföljningar av 
cykling i olika sammanhang med relevans för ett sådant mål. Här ger vi en översiktlig beskrivning av 
några av dessa. Eftersom det kan vara kostnadseffektivt att använda samma underlag till olika 
ändamål, återkopplar vi till detta i vårt förslag till uppföljning i avsnitt 9.2. 

6.3.1. Nationella cykelrådets bokslut 
Nationella cykelrådet är ett samverkansforum vars uppgift bland annat är att ta fram ett nationellt 
cykelbokslut i vilket cyklandets utveckling i Sverige beskrivs. Trafikverket är ordförande i rådet. Det 
första cykelbokslutet togs fram 2014 och det senaste och femte i ordningen år 2020. Nästa cykelboklut 
ska presenteras innan sommaren 2022. I bokslutet från 2020 utgår Nationella cykelrådet från en 
modell utvecklad av Trafikverket med sex faktorer som de menar påverkar om och hur mycket vi 
cyklar. Till dessa faktorer har 18 indikatorer kopplats vilka beskrivs och, om möjligt, följs upp i 
bokslutet (Trafikverket, 2020). För flera indikatorer sker förändringen så långsamt att man inte kan 
förvänta sig att se någon statistiskt säkerställd skillnad mellan närliggande år. I det nationella bokslutet 
finns inte någon viktning av eller inbördes hierarki mellan indikatorerna som visar på vilka indikatorer 
som är extra viktiga för att bidra till ökad och säker cykling. 

6.3.2. Cykelfrämjandets kommunvelometer 
Kommunvelometern är en benchmarkingstudie som genomförs årligen av Cykelfrämjandet (2021). 
Studien lyfter fram kommunernas verksamhet inom cykelområdet under ett kalenderår och jämför 
sedan kommunerna mot varandra. Studien innehåller tre huvudsakliga områden: (1) infrastruktur, (2) 
information och marknadsföring samt (3) organisation. Kommunvelometern följer inte upp 
cykeltrafikens utveckling eller cyklisters nöjdhet med förhållandena för cykling inom kommunen, utan 
den bygger istället på tesen att insatser i de tre huvudsakliga områdena på sikt leder till ökad cykling 
och nöjdare cyklister. 

För de deltagande kommunerna ger Kommunvelometern en lägesbild här och nu. Dock är det svårt att 
få en bild av utvecklingen nationellt eftersom det inte är alla eller samma kommuner som deltar varje 
år. Det kan resultera i en snedvridning av vilken typ av kommuner som deltar vissa år. I exempelvis 

 
27 StatLine - Mobility; per person, modes of travel, purposes of travel and regions (cbs.nl), hämtad 2022-03-16 
28 Cykler på vejene | Vejdirektoratet, hämtad 2022-04-06 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/en/dataset/84710ENG/table?ts=1647439127257
https://www.vejdirektoratet.dk/tema/cykler-paa-vejene
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2021-års Kommunvelometer var det en överrepresentation av mindre kommuner jämfört med tidigare 
år. Det är kan vara svårt att följa en kommuns utveckling över tid eftersom det inte är säkert att just 
den kommunen deltar under flera år. Dessutom bygger studien på kommunernas självrapportering, 
vilket innebär att underlag och bedömning kan skilja sig över tid och också från en kommun till en 
annan.  

6.3.3. Cykelfrämjandets cyklistvelometer 
Cyklistvelometern29 är en undersökning av kundnöjdhet bland cyklister. Det huvudsakliga syftet är att 
ta reda på hur cyklisterna själva upplever cykling i sin kommun. Frågorna handlar om generell 
nöjdhet, trygghet, upplevd säkerhet, tillgång till cykelinfrastruktur, framkomlighet i cykelvägnätet, 
cykelklimat samt cykelns prioritet i kommunen. Rekryteringen av cyklister sker via Cykelfrämjandets 
webbpanel och dessa är i sin tur självrekryterade. Insamlingssättet är en webbenkät. En självrekryterad 
panel är ofta ett billigt och enkelt sätt att samla in svar på, men en problematisk metod att tillämpa 
eftersom målpopulationen är okänd. Det blir därmed svårare att använda traditionell statistisk teori 
(Eriksson et al., 2018). Kortfattat kan man säga att det kan förekomma över- eller underrepresentation 
av olika grupper med avseende på exempelvis kön, ålder, inkomst och socioekonomi, vilket kan 
påverka resultatet av undersökningen. För att öka tillförlitligheten redovisas i Cyklistvelometern 
endast svar från de kommuner där Cykelfrämjandet bedömt att de fått in tillräckligt många svar. För 
de minsta kommunerna innebär det minst 50 svar och för de största minst 100–200 svar.  

6.4. Sammanfattande punktlista 
• Det finns inget specifikt nationellt mål om att cyklingen ska öka i Sverige. Däremot ingår 

cykling som en del i det så kallade GCK-målet (gång, cykel och kollektivtrafik). 

• Enligt GCK-målet ska andelen persontransporter med kollektivtrafik, cykel och gång i Sverige 
utgöra minst 25 procent 2025 uttryckt i personkilometer. 

• Det finns också flera befintliga svenska nationella mål med koppling till cykling. Det gäller 
främst de transportpolitiska målen, folkhälsomålen samt miljö och klimatmålen. 

• Åtta av Sveriges 21 regioner har mål om ökad cykling uttryckt som andel av det totala 
resandet. 

• Av det 57 kommuner som deltog i Cykelfrämjandets Kommunvelometer 2021 hade 49 
kommuner någon form av målsättning för ökat cyklande. Cirka hälften av dem hade mål om 
ökad andel cyklande av det totala resandet. 

• Av de tre svarande regionerna hade alla andelsmål om cykling. För de 13 svarande 
kommunerna hade nio ett utpekat andelsmål. 

• Inom ramen för europeiska samarbetet för hållbara transporter för hälsa och miljö har en plan 
för främjande av cykling tagits fram av 28 länder i Europa samt UNECE och WHO Europa. 

• Många länder i Europa har mål för ökad cykling, men målen formuleras på flera olika sätt. 
Enligt ECF har sex länder mål om ökad cykelandel i hela landet. 

• Nationella cykelrådet ger återkommande ut rapporter (cykelbokslut) i vilka man beskriver sex 
faktorer av betydelse för cyklingen på nationell nivå. Dessa faktorer följs och upp med hjälp 
av ett antal indikatorer 

• Cykelfrämjandet presenterar varje år sin Kommunvelometer som jämför kommuners 
verksamhet inom cykelorådet under ett kalenderår. Uppföljningen sker med fokus på 1) 

 
29 https://cykelframjandet.se/cyklistvelometern-2020/  

https://cykelframjandet.se/cyklistvelometern-2020/


   

 

42  VTI publikation 

infrastruktur, 2) information och marknadsföring och 3) organisation. Kommunerna väljer 
själva om de önskar delta i undersökningen. 

• Cykelfrämjandet undersöker också hur nöjda cyklister är med bland annat förutsättningarna 
för cyklandet i den egna kommunen. De som svarar är självrekryterade. 
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7. Förutsättningar och potential för ökat cyklande  
I kapitel 4 gav vi en bakgrundsbeskrivning av de övergripande motiven för att öka cyklandet, särskilt 
om det kan ske på bekostnad av det privata bilåkandet. Motiven liksom förutsättningarna, och därmed 
potentialen, att öka cyklandet kan skilja sig åt mellan olika geografiska områden och olika grupper av 
personer. I det här kapitlet ger vi en beskrivning av tänkbara skillnader i förutsättningar för ökad 
cykling. Vi beskriver också potentialen för ökad cykling och hur den kan påverkas av skillnaderna i 
förutsättningar. 

7.1. I relation till avstånd och resans längd 
Ofta betraktas bilen som det självklara alternativet för många resor, även de korta. Drygt en tredjedel 
av alla bilresor i Sverige är kortare än fem kilometer (egen sammanställning från ”Resvanor i Sverige 
2019”, Trafikanalys). Det är framför allt dessa korta resor som skulle kunna genomföras med cykel 
istället (Nilsson, 1995). Knappt en tredjedel av alla resor, oavsett färdsätt, är kortare än 3 km och 
nästan två tredjedelar är kortare än 15 km, se Figur 430. Korta sträckor upp till 3 km görs i huvudsak 
till fots, men till stor del även med cykel. Ju längre reslängd, desto fler använder bilen som färdsätt, 
från 11 procent vid tre kilometer eller kortare till 57 procent för sträckor som är 15 kilometer eller 
längre. För cyklister är det inte helt oväntat tvärtom, med högst andel vid tre kilometer eller kortare 
(27 %) och bara 1 procent vid resor som är 15 kilometer eller längre.   

 
Figur 4. Fördelning av huvudresor efter huvudresans längd år 2019. Källa: Egen bearbetning av data 
från ”Resvanor i Sverige 2019” (Trafikanalys, 2020). 

Det kan finnas olika sträckor som kan anses vara rimliga att genomföra med cykel respektive elcykel 
(Bamberg, 2006; Panter et al., 2011). Av alla huvudresor, är två av fem resor fem kilometer eller 
kortare och drygt hälften tio kilometer eller kortare. För resor upp till fem kilometer är var fjärde resa 
en cykelresa, medan drygt var femte resa upp till en mil är en cykelresa (Figur 5). Upp till tre 
kilometer domineras av färdsättet till fots. För resor upp till 15 kilometer börjar bilresorna dominera, 
två av fem, och av det totala resandet utgör bilresorna mer än hälften.   

 
30 I Figur 9 i bilaga 4 presenteras andelen huvudresor per färdsätt, uppdelat på reslängd. 

0-3 km   
27%

3<-5 km  
11%

5<-10 km  
17%

10<-15 km 
9%

15 km   
36%



   

 

44  VTI publikation 

 
Figur 5. Fördelning av huvudresor efter huvudsakligt färdsätt och huvudresans längd på upp till 3, 5, 
10 och 15 kilometer eller kortare samt alla resor oavsett längd för år 2019. I Figur 9, i bilaga 4, 
presenteras fördelningen per längdklass. Källa: Egen bearbetning av data från ”Resvanor i Sverige 
2019” (Trafikanalys, 2020). 

Från den nationella resvaneundersökningen (Trafikanalys, 2020) finns även uppgift om färdlängd per 
huvudresa. Cyklisternas genomsnittliga färdlängd var 4,6±0,1 kilometer per dag för alla ärendetyper, 
där vissa ärenden har längre och andra har kortare färdlängd i genomsnitt. Fritidsresorna är i 
genomsnitt längst (7,9±0,3 kilometer), medan cykelresor till/från arbete/tjänsteresa/skola och för 
service och inköp i genomsnitt är ungefär hälften så långa (3,9±0,1 kilometer). Cykelresor för annat 
ärende är 6,1±0,1 kilometer i genomsnitt.  

Enligt Trafikanalys (2020) lade män och kvinnor under 2019 i genomsnitt ungefär lika mycket tid på 
sina resor – totalt knappt en timme per person och dag. Knappt hälften av restiden görs för arbete och 
skola (30 min.) och ungefär 20 minuter i genomsnitt per dag görs för fritidsändamål, oavsett färdsätt. 
Om vi jämför dagens restid med för omkring 100 år sedan kan vi se att dagens resor tar i genomsnitt 
lika lång tid som då, trots effektivare transportmedel (Lindelöw, 2018). 

Trafikanalys (2021b) har gjort beräkningar av andel av befolkningen som bor inom 1 km fågelvägen 
från en livsmedelsbutik, grundskola och vårdcentral. Beräkningarna visar att 72 procent av 
befolkningen har tillgång till dagligvaruhandel, 70 procent till livsmedelsbutik, 76 procent har tillgång 
till grundskola och 52 procent har tillgång till vårdcentral inom 1 km. Enligt Trafikanalys (2011) har 
93 procent av befolkningen i Sverige mindre än 20 minuters väg med cykeln till livsmedelsbutik, 96 
procent har mindre än 20 minuter till grundskolan med cykel och 85 procent har mindre än 20 minuter 
till vårdcentral med cykel.   

Att en stor del av befolkningen bor nära viktiga målpunkter tyder på att många ärenden kan uträttas 
med cykel och att potentialen att öka cyklandet (ersätta bilresor med cykel) torde vara stor. En resa 
står emellertid inte alltid för sig själv utan kan utgöra en del i en resekedja, och därmed inte vara lika 
lätt att flytta över till cykel. Dessutom beaktar fågelvägen inte heller tillgången till cykelinfrastruktur 
och därmed möjligheten att faktiskt kunna cykla med god framkomlighet och säkerhet. Ett flertal 
regioner, som representerar 70 procent av Sveriges befolkning, har studerat potentialen för cyklingen 
inom deras geografiska område. I potentialstudierna analyseras vilken färdväg som är den snabbaste 
för respektive individ och hur lång tid det tar att cykla bland annat med avseende på reshastighet och 
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vilket vägnät som ingått i analysen. I bilaga 2 finns mer information om detta. I de flesta fall har hela 
vägnätet inkluderats det vill säga även motorvägar, trots att det inte är tillåtet att cykla där. Samtliga 
regioner räknar på en reshastighet omkring 15–16 km/h förutom Region Stockholms analys som 
bygger på antagandet att reshastigheten är 20 km/h för traditionell cykel. Två av regionerna som 
redovisar cykelpotentialen har även beaktat elcykling där reshastigheten antas vara något högre, och i 
Region Halland är det då fem procent fler som beräknas kunna cykla 

Många av dessa studier innefattar främst resor mellan hem och till och från arbete (eller skola, se 
avsnitt 7.4.1) och de visar att den maximala potentialen att kunna cykla till arbetet är stor i många 
regioner, se Tabell 3. Resultaten pekar på att mellan 22 och 55 procent av befolkningen kan ta sig till 
arbetet på, som mest, 15 minuter med cykel. Gäller det istället en cykeltur på maximalt 30 minuter är 
potentialen mellan 37 och 70 procent. Detta kan jämföras med de nuvarande cykelandelarna på mellan 
6 och 16 procent för alla ärenden i regionerna (se Tabell 1, i avsnitt 6.1.3) samt de som har så kort väg 
att de väljer att gå till fots. De antaganden som regionernas potentialstudier baseras på varierar, men 
det enda regionerna har tagit hänsyn till är reshastighet och vägnät, och inget om exempelvis 
bekvämlighet, eventuell medpassagerare, trygghet och säkerhet. Dock har Region Uppsala haft med 
andra kriterier, vilket enbart redovisas i Bilaga 2.   

Tabell 3. Potential (%) för arbetspendling med cykel för 15 respektive 30 minuter per region. 
Regionens storlek är beskriven som andel av Sveriges befolkning. 

Region Andel av Sveriges 
befolkning 

15 min. 30 min. 

Stockholm 23 % 46 % 70 % 

Västra Götaland 17 % 22 % 37 % 

Skåne 13 % 30 % 50 % 

Uppsala 4 % 40 % 60 % 

Halland 3 % 27 % 38 % 

Halland-elcykel 3 % 32 % 43 % 

Örebro 3 % 40 % 62 % 

Sörmland 3 % 45 % 62 % 

Gävleborg 3 % 48 % 67 % (elcykel) 

Västmanland 3 % 55 % 68 % 

Utöver de regionala potentialstudierna, har Johansson et al. (2017) i en vetenskaplig studie visat på 
potentialen för cykling i Region Stockholm. Denna studie är baserad på individuella startpunkter vid 
hemadressen och målpunkter vid arbetsplatsen, samt antaganden om att män och kvinnor har olika 
förutsättningar till en viss reshastighet med cykel. Utifrån detta har en modell tagits fram för att se 
potentialen för överflyttning från bil till cykel med avseende på pendlingsresor i Stockholmsregionen. 
Med antagandet att den totala cykeltiden per dag inte överskred 30 minuter så visade studien att 
omkring 111 000 personer som tidigare körde bil skulle kunna cykla till och från arbetet. Antagandet 
bygger på att cykelresan i enkel riktning i genomsnitt var 3,7 kilometer lång för män och tog 14 
minuter. Cykelresan för kvinnor var i modellen i snitt 3,1 kilometer och tog 15 minuter. 

Utifrån Regions Skånes potentialstudie har även en vetenskaplig artikel publicerats (Raustorp & 
Koglin, 2019). Studien visar att nästan 20 procent av befolkningen i Skåne skulle nå WHO:s 
rekommendationer för fysisk aktivitet (avsnitt 4.3) om alla som kunde cykla till arbetet inom 30 
minuter gjorde det.  

7.2. Med hänsyn till andra geografiska faktorer än avstånd 
Utöver avstånd mellan olika målpunkter och resans längd finns andra geografiska faktorer som 
påverkar exempelvis vädret, klimatet och vilken typ av kommun man bor i. Cyklingen ska öka i alla 
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delar av Sverige. Dock finns det olika förutsättningar utifrån klimat(zoner) och möjlighet till bra 
vintercykling. Cyklandet är säsongsbetonat och fler cyklar under sommarhalvåret än vinterhalvåret. 
Sett över hela landet, görs 35 procent av cyklade kilometrar under oktober till mars jämfört med 65 
procent under april till september (egen sammanställning från RVU Sverige 2011–2016). Det finns 
dock stora geografiska skillnader i cykling över året. Enligt Trafikanalys (2018d) sammanställning, 
finns en signifikant skillnad i cykelfrekvens (delresor per invånare) för månaderna november, januari 
och mars, där södra Sverige hade högre frekvens än både östra och norra Sverige. I helårsgenomsnitt 
gör invånarna i södra Sverige 0,23 delresor med cykel per dag, medan invånarna i östra och norra 
Sverige gör 0,18–0,19 delresor med cykel per dag. Persontransportarbetet med cykel skiljer sig 
däremot inte åt mellan de tre regionerna.  

Enligt Trafikanalys (2018d) cyklar invånare i Sverige i genomsnitt 610 meter per dag (inräknat alla 
som inte cyklar alls). Under april till september har 14 procent av svenskarna cyklat under en 
genomsnittlig dag jämfört med 9 procent oktober till mars (ibid.). Enligt Kröyer et al. (2017) är 
cykelfrekvensen under vintermånaderna december till februari inte lika känslig för olika 
väderförhållanden som sett över hela året, det vill säga. de personer som cyklar under vintern gör det 
oavsett väder. De väderförhållanden som i studien visade på ett starkt samband med ökad 
cykelfrekvens var högre lufttemperatur, ingen nederbörd, ökad solskenstid och låg vindhastighet.  

Förutsättningarna skiljer sig åt i olika delar av landet. För att underlätta territoriella jämförelser kan 
man gruppera kommuner efter kommuntyper enligt vissa geografiska egenskaper (Tillväxtanalys, 
2014). Enligt indelningen31 av kommuntyper var det 32 procent av befolkningen som bodde i 
storstadsområde, 47 procent i blandade kommuner och 21 procent i landsbygdskommuner. Ett sätt att 
jämföra andelen cykling mellan dessa grupper är att studera förutsättningarna för arbetsresor. För 
storstadskommuner var andelen cykling 15 procent, för blandade kommuner var den 18 procent och 
för landsbygdskommuner var den 10 procent. Andelen cykling skiljer sig alltså åt i de olika 
kommuntyperna och det kan bero på flera anledningar som exempelvis avstånd, säker infrastruktur 
och inställning till cykling.  

7.3. I relation till andra bestämningsfaktorer för val av färdsätt 
Potentialstudierna som beskrivs ovan (avsnitt 7.1) kan ses som en maximal potential som enbart tar 
hänsyn till restid och avstånd. Däremot finns det ett flertal andra upplevda barriärer mot att cykla. 
Personliga hinder som ofta tas upp i forskningen är bland annat: dåligt väder (kallt och/eller regnigt), 
tidsbrist, dålig cykelinfrastruktur, obekvämt, bristande trafiksäkerhet, rädsla för att cykeln ska stjälas, 
avsaknad av faciliteter på arbetet (t.ex. möjligheter att duscha/byta om), behov att ta med packning och 
att ha andra ärenden på vägen (Forward, 2014; Pooley & Turnbull, 2000; Rose & Marfurt, 2007; 
Ryley, 2006; Stinson & Bhat, 2004). Föga förvånande anger bilisterna fler barriärer än cyklisterna 
(Forward, 2014). Med avseende på vilka barriärer som upplevs vara viktigast visar emellertid 
studierna på olika resultat. Det är rimligt att tänka sig att barriärerna mot att cykla i hög grad är 
relaterade till den specifika kontexten.   

Något som påverkar val av färdsätt är den miljö som cyklisten färdas i och om den upplevs som 
stimulerande eller hämmande att cykla i enligt Trafikverket (2018). Dessa kan delas in i fem 
kategorier: (1) Trafikmiljön (rörliga objekt), (2) den fysiska miljön (fasta objekt), (3) sociala miljön 
(interaktion mellan människor), (4) väder och (5) ljusförhållanden (naturliga och konstruerade). De tre 
förstnämnda har inverkan på hur stimulerande eller hämmande en färdvägsmiljö upplevs samt hur 

 
31 Med storstadskommuner menas att (A) Minst 80 procent i tätbefolkade områden och (B) Ingår dessutom i ett 
sammanhängande område med kommuner på sammanlagd minst 500 000 invånare. Med blandade kommuner 
menas att mindre än 20 procent och fler än 50 procent av befolkning i kommunen bor i tätbefolkade områden. 
Med landsbygdskommuner menas att minst 50 procent av befolkningen i kommunen bor i glesbefolkade 
områden.  
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trygg eller otrygg den upplevs vara att cykla i. Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH) har utvecklat 
ett verktyg för att bedöma färdvägsmiljöer för fotgängare och cyklister, The Active Commuting Route 
Environment Scale (ACRES) och detta presenteras i en Trafikverksrapport (Trafikverket, 2018). 
Enligt denna är färdvägsmiljön särskilt viktig att beakta när målsättningen är att rekrytera nya 
cyklister, eftersom den kan utgöra ett större hinder för dem jämfört med personer som är mer erfarna 
cyklister. Följande variabler ingår i ACRES-skalan: 

• Trafikmiljön: Flöden av motoriserade fordon, hastighet hos motoriserade fordon, avgaser, 
buller, hastigheter hos andra cyklister, trängsel av alla sorters fordon i icke separerade 
trafikmiljöer och trängsel av cyklister på cykelbanan.  

• Fysiska miljön: Cykelbanor/cykelfält/cykelvägar separerade från biltrafik, grönska (natur, 
parker, träd, planteringar), fulhet-skönhet längs stråket, antal rödljus, backighet och 
färdvägenssträckning.  

• Sociala miljön: Konflikter mellan individen och andra nyttjare av färdvägen, inklusive 
fotgängare.  

Enskilda variabler påverkar om den upplevda färdvägsmiljön stimulerar till cykling eller motverkar 
den. Det gör även den samtagna effekten, där en rad olika faktorer ingår, och de kan antingen 
stimulera eller motverka cykling. Det innebär att det exempelvis inte räcker med att en färdvägsmiljö 
upplevs som trygg för att vara stimulerande att cykla i, om andra faktorer upplevs hämma cykling.  

Cykling på landsväg är något som inte alltid upplevs som attraktivt. Enligt (Kircher et al., 2022) kan 
detta kopplas till den motordrivna trafikens höga hastighet och farliga omkörningar samt samspelet 
mellan olika trafikanter som delar vägen. Utöver detta har även vägens utformning betydelse för den 
upplevda tryggheten för cyklister, exempelvis upplevs 2+1 vägar som särskilt otrygga.  

Utgångspunkten i ovanstående resonemang är att effektiva åtgärder som har till syfte att öka cyklingen 
behöver identifiera resenärers behov och intressen, men också förstå vad som upplevs som hinder. I 
detta avseende kan ett hinder vara antingen faktiskt eller förväntat. I det sistnämna fallet finns en 
koppling till attityd som visar att en negativ attityd till cykel minskar viljan att börja cykla. Det är 
också värt att komma ihåg att våra resvanor inte alltid styrs av så kallade "rationella" faktorer, utan 
emotionella eller "irrationella" faktorer är lika viktiga, om inte mer så. Viljan att använda cykeln beror 
inte bara på om detta är möjligt utan också på om det upplevs som attraktivt (Eriksson & Forward, 
2011). 

7.4. I olika åldrar 
Enligt uppdraget ska målformuleringarna om ökad cykling omfatta ”alla åldrar”. Det finns emellertid 
en naturlig begränsning då de allra yngsta och de allra äldsta inte har fysiska förutsättningar att cykla. 
Enligt uppgifter från slutet av 1980-talet var 5 år en ålder då de flesta barn lär sig att cykla (Dellensten 
et al., 1986), men det finns även yngre barn som kan cykla själva, särskilt med hjälp av springcykel, 
stödhjul eller liknande. Under senare år har vi sett en ökad användning av cykelkärror och lådcyklar 
och inkluderas skjutsning skulle alltså barn i alla åldrar kunna beaktas i målet om ökad cykling. Med 
initiativ som ”cykling utan ålder” 32 kan ökad cykling även innefatta de äldsta åldrarna. Dock finns det 
idag mycket lite kunskap om cykling bland barn under 6 år (Niska et al., 2017) och äldre över 84 år 
vilka inte omfattas av den nationella resvaneundersökningen. Det kan därför vara svårt att följa upp 
cyklingen i de yngsta och äldsta åldersgrupperna. Av den anledningen tenderar  initiativ och åtgärder 
för ökad cykling att fokusera  på cykelpendling och personer i arbetsför ålder. Men eftersom det kan 

 
32 https://cyklingutanalder.se/ 

https://cyklingutanalder.se/
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finnas särskilda utmaningar och också synnerliga skäl till att öka cyklingen bland barn och äldre, har 
vi här valt att specifikt lyfta fram dessa grupper.  

7.4.1. Cykling bland barn 
I en sammanställning av Trafikanalys (2015) över cyklandets utveckling i Sverige under åren 1995–
2014, konstateras att cyklandet bland barn och unga minskat märkbart. Samtidigt är cykelandelen 
högst i åldersgruppen 7 till 14 år (Figur 6), medan vuxna och äldre står för en större del av 
persontransportarbetet med cykel eftersom de cyklar längre sträckor (Trafikanalys, 2015).  

 
Figur 6. Andel personer som cyklat under mätdagen, i olika åldersgrupper, enligt i de nationella 
resvaneundersökningarna Riks-RVU 1995–1998, RES 1999–2001, RES 0506 och RVU Sverige 2011–
2014. Källa: Egna analyser av data från de nationella resvaneundersökningarna (Niska et al., 2017). 

Andelen barn i åldern 7–14 år som cyklar en genomsnittlig dag har minskat från 24 procent i mitten av 
1990-talet till 15 procent 2014 och den totala sträckan cyklad av barn har minskat med över 40 procent 
under åren 1995–2014 (Niska et al., 2017). Under 201933 var det 19 procent av barn i ålder 6–15 år 
som cyklade (Trafikanalys, 2020 egen sammanställning). Att cyklingen bland barn minskar får 
negativa effekter på hälsa och barns självständiga mobilitet. Idag når endast en liten del av barnen i 
Sverige upp till WHO:s rekommendation om minst 60 minuters fysisk aktivitet om dagen 
(Folkhälsomyndigheten, 2021a), se även avsnitt 4.3. Förhållandena under barn- och ungdomsåren har 
också stor betydelse för den psykiska och fysiska hälsan under hela livet34. Eftersom det är viktigt att 
redan i tidiga åldrar befästa en fysiskt aktiv livsstil (Rauner et al., 2015; Telama et al., 2014; Yang et 
al., 2014) och miljövänliga transportval, är barnen en särskilt viktig målgrupp när det gäller 
målformuleringar kring en ökad cykling. Många barn vill också cykla i större utsträckning än vad de 
faktiskt gör och får. I en studie av (Björklid & Gummesson, 2013) menade vart femte barn att de 
fördrog att cykla till skolan framför andra färdsätt, men endast 5 procent av barnen svarade att de 
faktiskt hade cyklat den aktuella dagen.  

Avståndet till skolan har förstås betydelse för möjligheten och frekvensen av barns cyklande. Enligt en 
resvaneundersökning bland barn i åldern 6–15 år minskar cykelandelen redan vid 1 km avstånd 
(Schmidt & Neergard, 2007). Bland de barn som hade mellan 0,5–1,0 km till/från skolan, cyklade 
ungefär hälften medan andelen var ca 30 procent för de som hade längre än 1 km. Enligt Trafikverkets 

 
33 Andelarna för 2019 är inte fullt ut jämförbara med tidigare år eftersom metoden i den nationella 
resvaneundersökningen inte är densamma. 
34 Utveckling av barns och ungas hälsa - https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/halsa-i-
olika-grupper/barn-och-unga/utveckling-av-barns-och-ungas-halsa/ 
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nationella undersökning ”Barns skolvägar” (Trafikverket, 2021b) har andelen barn med högst två 
kilometer till skolan minskat från 71 till 58 procent mellan åren 2003 och 2021. Andelen som har 
högst en kilometer till skolan har under samma period minskat från 51 till 35 procent (Trafikverket, 
2021b).  

En förklaring till ökade avstånd mellan skola och hemmet och därav ett minskat cyklande till skolan 
kan vara det fria skolvalet (Niska et al., 2017). Av de barn som går i den förskola eller skola som 
barnet genom bostadens läge hör till, är det 65 procent som har 2 km eller kortare avstånd till skolan 
(Figur 7). Motsvarande andel för de som valt eller blivit placerade på annan förskola eller skola är 25–
34 procent. Av de barn som går i den kommunala skola/6-årsverksamheten som de hör till, cyklar 34 
procent "större delen av vägen” till skolan under sommarhalvåret (april-oktober) jämfört med 20 
procent bland de som valt annan kommunal skola respektive 26 procent bland de som valt en friskola 
(Trafikverket, 2021). Motsvarande andel som går till skolan är 33 jämfört med 11 respektive 21 
procent.   

 
Figur 7. Avstånd till skolan beroende på skolval. Källa: Egen bearbetning av data från Trafikverkets 
undersökning ”Barns skolvägar” (2021b). 

I en internationell jämförelse gällande barns aktiva transporter fick Sverige betyget ”C” vilket innebär 
att ungefär hälften av barnen (47–53 %) väljer att gå eller cykla till skolan (González et al., 2020). 
Våra grannländer Finland och Danmark däremot, fick bland de högsta betygen (B+) med 77 respektive 
78 procent av barnen som väljer aktiva transporter. Studien baseras på ett utdrag ur enkätundersökning 
”The Global Matrix 3.0” som omfattar barn i åldrarna 5 till 17 år i 49 länder från världens alla 
kontinenter. Andelen aktiva transporter bland barn varierade från 15 procent i Chile till 86 procent i 
Japan och Nepal. González et al. (2020) påpekar att länderna med de högsta andelarna återfinns i 
grupper med stora skillnader med avseende på socioekonomi (Japan, Zimbabwe, Nepal, Danmark and 
Finland). Tänkbara förklaringar som lyftes fram i studien var bland annat policys kring skolors 
placering, satsningar på gång- och cykelinfrastruktur och kampanjer och aktiviteter för att främja 
aktiva transporter bland barn. 

I den internationella jämförelsen ovan, baseras siffran för Sverige på ”Barns skolvägar” (Trafikverket, 
2015) med en cykelandel på 12 procent under vinterhalvåret (november-mars) och 31 procent under 
sommarhalvåret (gång 36 respektive 26 %). Enligt den nationella resvaneundersökningen för 2019, 
utgjorde cykling 21 procent av resandet till skolan för åldersgruppen 6–15 år sett över hela året 
(Trafikanalys, 2020). En större andel (28 %) gick till fots, medan 25 procent blev skjutsade med bil 
och 23 procent åkte kollektivt. I tre procent av huvudresorna angavs ”annat huvudsakligt färdsätt” – 
exempelvis taxi eller färdtjänst. 
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Flera av de regioner som analyserat potentialen för cykling (se avsnitt 7.1) har också specifikt studerat 
hur stor andel av barnen som kan tänkas cykla till skolan (Tabell 4). Studierna har varit upplagda på 
lite olika sätt, med exempelvis skillnader i tänkbart cykelavstånd eller restid med cykel. Halland och 
Västra Götaland har tillämpat olika avstånd beroende på årskurs, med 2 kilometer för förskoleåldern 
upp till tredje klass, 3 km för barn i fjärde till sjätte klass och 4 km för barn i sjunde till nionde. För 
gymnasieelever redovisas istället – på samma sätt som för den vuxna befolkningen – andel som har 
mindre än 15 respektive 30 minuters cykelresa till skolan. Anledningen till att de för grundskoleelever 
valt att beräkna potentialen baserat på avstånd istället för tid beror på kommunens skyldighet att 
erbjuda skolskjuts beroende av bland annat färdvägens längd. Skåne lyfter fram att andelen barn med 
mindre än en kilometer till skolan avtar med ålder – från 50 procent i förskoleåldern till strax under 30 
procent i årskurs 8 och 9. Sörmland har inte haft dataunderlag för att kunna beräkna potentialen 
baserat på faktisk skola för respektive barn utan har istället antagit att barnen går i närmaste skola. 
Uppsala har i sin analys beräknat potentialen för ”det säkra vägnätet”. I bilaga 2 återges vilka 
antaganden som ligger bakom beräkningarna i respektive region. 

Tabell 4. Potentialen för barn att cykla till skolan under en viss tid eller ett visst avstånd, uppdelat per 
region. För Uppsala anges andelen som kan cykla på ”det säkra vägnätet” inom parentes. 

Region 10 min. 15 min 20 min. <1km <2km (förskola 
till 3:e klass) 

<3km (4:e till 
6:e klass) 

Gävleborg - 66 %* - - - - 

Halland - - - - 70% 70% 

Skåne - - - 30–50 % - - 

Sörmland 42% - 62% - - - 

Uppsala 45 % (40 %) - 65 % (55 %) - - - 

Västra Götaland - - - - 68% 70% 

*) alla skolelever 

Såväl Trafikverkets återkommande studie ”Barns skolvägar” (t.ex. Trafikverket, 2015, 2021b) som de 
regionala analyserna pekar på att det finns en potential för att ungefär två tredjedelar av barnen i 
Sverige skulle kunna cykla till skolan – om man bara ser till avståndet. Naturligtvis är det inte bara det 
som avgör om man väljer att gå eller cykla till skolan, utan en förutsättning är också att vägen upplevs 
som trygg och säker. Därtill kommer föräldrarnas resvanor och attityder. En dansk studie bland 
familjer med barn i åldrarna 10–14 år har visat att den sociala normen har en avgörande betydelse för i 
vilken omfattning barnen cyklar35. En positiv norm understödjer barns cyklande till och från skolan i 
en tidig ålder. Om den sociala normen däremot är att barnen blir skjutsade i bil till skolan minskar det 
cyklingen samt skapar en trafikmiljö med otrygga omgivningar i anslutning till skolan, vilket blir till 
hinder för barnens cyklande. De danska forskarna menar att de olika faktorerna kan både samverka 
och motverka varandra med avseende på att skapa en cykelvänlig miljö för barn, där föräldrarna tryggt 
kan låta sina barn cykla. Med en trafikmiljö som främjar cykling och en positiv norm som 
understödjer cykling, har föräldrarnas resvanor och inställning inte en lika stor betydelse för om 
barnen cyklar eller inte. Annars är det ofta föräldrarnas attityder och vanor som avspeglar sig på 
barnens resande. I forskningsprogrammet SICTA36 som leds av Luleå Tekniska Universitet är 

 
35 https://www.cyklistforbundet.dk/alt-om-cykling/undersogelser-og-udgivelser/bikeability/hvordan-ser-
cykelegnede-omgivelser-for-born-ud/ 
36 Aktiva skoltransporter 

https://www.cyklistforbundet.dk/alt-om-cykling/undersogelser-og-udgivelser/bikeability/hvordan-ser-cykelegnede-omgivelser-for-born-ud/
https://www.cyklistforbundet.dk/alt-om-cykling/undersogelser-og-udgivelser/bikeability/hvordan-ser-cykelegnede-omgivelser-for-born-ud/
https://www.aktivaskoltransporter.se/
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målsättningen att genom medskapande och spelifiering (empowerment37 och gamification38) motivera 
föräldrar och barn så att fler cyklar eller går till skolan. Inspirerade av andra länder och hur de tidigare 
såg ut i Sverige har de formulerat målsättningen att 80 procent av alla barn ska gå eller cykla till skola. 
Forskningen i programmet bekräftar resultaten från Danmark – att föräldraperspektivet är avgörande 
för att få fler barn att gå eller cykla (Lindqvist et al., 2015) och att de sociala normerna är en viktig 
hörnsten (Forsberg et al., 2021). Baserat på forskning kring barns förutsättningar för trafiksäkert 
beteende som gjordes under 1960-talet (Sandels, 1968, 1995), har NTF rekommenderat en 12-årsgräns 
för barns självständiga cykling. I Sverige utgår många kommuner från NTF:s riktlinjer, ofta genom att 
rekommendera att barnen får cykla själva först i årskurs 4 (Stigell et al., 2018), vilket troligtvis haft 
stor betydelse för den gällande normen i Sverige idag.  

Att formulera ett rimligt cykelmål för gruppen barn och unga är utmanande, med tanke på att 
förutsättningarna skiljer så mycket mellan olika grupper – beroende av socioekonomi, avstånd 
(boende), trafikmiljö och så vidare. Enligt ”Barns skolvägar” (Trafikverket, 2021b), är det barn boende 
i en tätort med 25–200 tusen invånare som står för den största andelen (38 %) av cyklandet till skolan 
medan barn boende på landsbygden eller i orter med mindre än 200 invånare står för den lägsta 
andelen (3%). En resvaneundersökning bland barn i Sverige i åldern 6–15 år (Schmidt & Neergard, 
2007) har visat att barn som bor i lägenhet i stadskärnan/centrum eller i bostadsområden utanför 
centrum går i större uträckning och cyklar i mindre utsträckning än de som bor i villa. Även den 
studien visade att barn på landsbygden cyklade och gick i mindre utsträckning och istället åkte mer 
buss/skolbuss och bil än de som bodde i tätort. Boendet i sig är antagligen inte den främsta 
förklaringen till dessa skillnader, utan det har också att göra med förutsättningar kopplat till 
socioekonomiska faktorer (se avsnitt 7.6).  

Det finns många initiativ för att få barn att cykla eller gå till skolan i större utsträckning. Det innebär 
också att trafiksäkerhetsarbetet främst har varit fokuserat på att säkra barnens väg till skolan. Samtidigt 
visade vårt tidigare regeringsuppdrag om barns och ungas cyklande (Niska et al., 2017) att det framför 
allt är fritidscyklande som minskat bland barn och unga, såväl cyklandet till fritidsaktiviteter som 
cykling för lek och utforskande. Ökade avstånd till barnens fritidsaktiviteter, att barns vardag idag är 
mer institutionaliserad samt att många föräldrar heltidsarbetar, vilket gör att vardagen, inklusive 
barnens restid, behöver tidsoptimeras, var tänkbara förklaringar som då lyftes fram.  

7.4.2. Cykling bland äldre och personer med funktionsnedsättning 
Andelen äldre i samhället ökar och vi lever också längre än tidigare generationer. Medellivslängden 
har stadigt ökat sedan 1970-talet, med en tillfällig nedgång år 2020 (pga många dödsfall med covid-19 
bland äldre). Det finns tydliga sociala skillnader i livslängd och livskvalitet i de äldre åldrarna enligt 
SCB (2022) som har kartlagt hälsa, aktiviteter, motion med mera, i åldrarna över 60 år. När 
ålderspyramiden i samhället förändras genom att många äldre når en allt högre ålder, går det också att 
se en trend med ökad cykling bland äldre enligt den nationella cykelstrategin (Näringsdepartementet, 
2017). Det framgår också av SCB:s kartläggning (2022) att ”äldre” har aktivare fritid och cyklande för 
motion blir alltmer populärt framför allt inom gruppen yngre pensionärer.  

Äldre vuxnas antal cykelturer per totalt antal resor varierar kraftigt mellan olika länder: 0,5 procent i 
USA, 1 procent i Storbritannien, 9 procent i Tyskland, 12 procent i Flandern (Belgien), 15 procent i 
Danmark och 23 procent i Nederländerna (Buehler & Pucher, 2021; Declercq et al., 2016). Många av 
de äldres bilresor är inom avstånd (1–5 km) som är genomförbara med cykel (Janssens et al., 2013).  

 
37 Empowerment/medskapande: att stärka elevers initiativförmåga och självförtroende att vilja vara med och 
påverka. 
38 Gamification/spelifiering: att utgå från dataspelstänk med uppdrag att lösa och poängsamlande för att skapa 
motivation 
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I Sverige står gruppen 65–84 år för cirka en tiondel av alla cykelresor (Trafikverket, 2019). Enligt 
Trafikanalys resvaneundersökning 2011–2016 utförs 15 procent av alla cykelresor av personer 
åldrarna 55–64 år, sju procent av personer i åldrarna 65–74 år och två procent av personer i åldrarna 
75–84 år. Det sker således en markant minskning av cyklingen i takt med ökad ålder hos den vuxna 
befolkningen. Det dagliga resandet med andra transportslag avtar också efter pensionsåldern och 
därmed är andelen cykelresor lägre hos dem med hög medelålder (Trafikanalys, 2019). Äldre och 
personer med rörelsenedsättning gör minst cykelresor, 0,4 per person och vecka. För äldre motsvarar 
det sex procent av resorna (Trafikanalys, 2018b).  

Cykling som motion ökar hos den äldre befolkningen. Det är fler kvinnor än män som motionerar 
utomhus eller inomhus varje vecka i åldern 70–79 år. I de andra åldersgrupperna 60–69 och 80+ är det 
ingen skillnad mellan kvinnor och män. Man ser också att andelen som motionerar ökar med ökad 
utbildningsnivå. Av dem med förgymnasial utbildning motionerar sex av tio, och bland dem med 
eftergymnasial utbildning är det åtta av tio som motionerar regelbundet. Gifta eller samboende har 
högre aktivitetsförmåga och en högre andel motionerande än ensamstående. Av gruppen kvinnor och 
män i åldern 65–84 år cyklar 4,6 procent en genomsnittlig dag, och de cyklar cirka åtta kilometer. I 
åldrarna 65–84 år går det att se en positiv trend i motions- och friluftscyklandet. Denna grupp gör 57 
procent fler fritidsresor med cykel nu än vid millennieskiftet 2000. 

Aktivitetsförmågan sjunker med åldern inom alla grupper (kvinnor/män och utrikes/inrikes födda. 
Men i gruppen utrikes födda i åldrarna 60–69 och 70–79 år har en högre andel nedsatt 
aktivitetsförmåga än personer födda i Sverige. Skillnaden är 9–10 procentenheter. Det finns också 
skillnad mellan utbildningsnivåer. I den yngsta gruppen (60–69 år) har var fjärde nedsatt 
aktivitetsförmåga bland dem med förgymnasial utbildning, var sjätte bland dem med 
gymnasieutbildning och var tionde bland dem med eftergymnasial utbildning. I de äldre åldrarna (80+) 
uppger 44 procent av de tillfrågade att de har dragit ner på antalet aktiviteter på grund av sin förmåga.  

I en studie bland 1 402 kanadensiska vuxna (Winters et al., 2011) rapporterades trafiksäkerhet vara 
den viktigaste faktorn och lätthet att cykla (t.ex. platta rutter, färdhastighet, avstånd) den näst 
viktigaste påverkan på cyklingen (jfr. Heinen et al., 2010). Även brist på fysisk styrka och förmåga har 
rapporterats vara ett stort hinder för äldre vuxna att delta i fysiska aktiviteter såsom cykling. Forskning 
visar också att personer med övervikt (hög BMI) som rör sig lite, kan komma igång med motion 
genom att använda elcykel och för äldre personer med svårigheter att röra sig på grund av 
muskelsvaghet eller försämrad kondition kan elcyklar vara en möjlighet att främja cykling, särskilt 
bland undergrupper som löper risk för fysisk inaktivitet (van Cauwenberg et al., 2018). Baert et al. 
(2011) pekar på att tekniska innovationer som gör cyklingen “enklare” kan gynna äldre och andra 
grupper med nedsatt fysisk förmåga. Ett sätt att öka cyklingen bland dessa grupper är elcykel (jfr. 
Leger et al., 2019). I Danmark har man arbetat med cykling för äldre och personer med 
funktionsnedsättning och även utvecklat olika cykelmodeller för skjutsning och sk. tri-cyklar 
anpassade för två personer där en eller båda personerna kan trampa. Projektet “Cykling utan ålder” 
startade i Köpenhamn 2012 och har sedan spridits till 50-tal länder, även Sverige (Lassen & Moreira, 
2020).  

Äldre personer är mer sårbara i händelse av en olycka. Äldre cyklister, åldern 75–84 år, har tre gånger 
så hög skaderisk jämfört med övriga cyklister (Näringsdepartementet, 2017). Risken för mer 
permanenta skador är också högre i åldrarna 55 år och uppåt. (Eriksson et al., 2022) kunde påvisa att 
bland de cyklister som uppsökt ett akutsjukhus i Sverige hade de som var 65 år och äldre sex gånger 
högre risk att få en svår skada jämfört med åldersgruppen 25–44 år. Studier bland äldre cyklister (från 
65 års ålder) i Nederländerna (Engbers et al., 2018) visar att flera faktorer är förknippade med att falla 
av eller åka omkull och risken ökar hos den äldre befolkningen successivt i takt med ökande ålder.  
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7.5. Cykling och funktionshinder 
I många sammanhang kopplas äldre och personer med funktionsnedsättning samman och förutsätts ha 
liknande förutsättningar och behov. Men i jämförelse med åldersrelaterad funktionsnedsättning har de 
personer som lever med funktionsnedsättning större delen av sina liv andra förutsättningar och behov 
som behöver tas i beaktande – att exempelvis kunna skaffa en utbildning och vara delaktiga i arbetsliv 
och familjeförsörjning. Studier visar att personer med funktionsnedsättning har sämre tillgång till 
transporter och har svårare att vara delaktiga i samhället (Nyberg & Levin u.a.). I en studie av (Wheels 
for wellbeing, 2017), där 221 cyklister med funktionsnedsättning deltog, beskrev 76 procent av 
deltagarna att de cyklade för motionens skull. Relaterat till detta har studier visat att cykling kan 
förhindra fetma hos personer med funktionsnedsättning (Cox & Bartle, 2020; Ells et al., 2006), liksom 
även hjärtsjukdomar och diabetes (Cox & Bartle, 2020). I en studie av Inckle (2020) uppgav till 
exempel deltagarna att cykling innebar att de kunde kontrollera sin vikt, men också att de hade fått 
starkare muskulatur och överlag fått en ökad rörlighet (se också avsnitt 4.3). Förutom positiva fysiska 
hälsoeffekter beskrivs känslor av frihet, självförtroende, oberoende, möjlighet till social delaktighet 
och att det är roligt att cykla (Clayton & Parkin, 2016a, 2016b; Cox & Bartle, 2020; Ells et al., 2006; 
Wheels for wellbeing, 2017) Att vara cyklist kan även ha betydelse för den egna identiteten och 
upplevelse av självständighet. Idag finns många olika typer av cyklar och utvecklingen av 
möjligheterna för cykling bland personer med funktionsnedsättning blir fler. Trots många positiva 
effekter av cykling för personer med funktionsnedsättning saknas de ofta i policydokument och 
cykelplaner. En genomgång av litteratur på området indikerar också att det finns en brist på kunskap 
om cyklister med funktionsnedsättning (Andrews et al., 2018). Många personer med 
funktionsnedsättning har aldrig fått lära sig att cykla, eftersom man inte trott att de kan. Barn med 
funktionsnedsättning (t,ex, Downs syndrom och Autism spectrum disorders, ASD) har oftast svårt att 
cykla på en vanlig tvåhjulig cykel, och kan behöva extra träning för att lära sig det eller använda en 
anpassad cykel (MacDonald et al., 2012). 

För barn ingår cykel som ett fritidshjälp-medel. För vuxna personer med funktionsnedsättning är det 
inte lika självklart. Vissa regioner har börjat ge stöd för cykel, men det rör sig om mindre summor och 
ser olika ut i landet. Statligt bilstöd finns sedan länge och kan sökas av personer som har en varaktig 
funktionsnedsättning. Det går även att få stöd till motorcykel, moped, permobil eller elscooter. Enligt 
Försäkringskassans regelverk går det att få merkostnadsersättning för en del av de kostnader som 
orsakats av en funktionsnedsättning39. Det krävs att kostnaden uppstår på grund av 
funktionsnedsättning, att den är utöver vad som är normalt för personer i samma ålder utan 
funktionsnedsättning, att den är skälig och att användaren betalar själv för kostnaden. Det gäller att ha 
medicinskt eller annat underlag som styrker samtliga merkostnader, så detaljerat som möjligt. 
Underlaget ska också visa kostnadernas direkta koppling till funktionsnedsättningen. 
Försäkringskassan bedömer kostnadernas storlek med hänsyn till den individuella livssituationen. Vad 
som är skäligt kan variera från fall till fall40. 

I Sverige har Müller (2021) undersökt kommuners styrdokument och planhandlingar när det gäller 
tillgänglighet och universell utformning i stadsrummet. Studierna visade att dessa dokument inte tog 
sin utgångspunkt i mänskliga rättigheter och en mångfald av tänkta användare. Framträdande 
egenskaper hos förväntade användare var ungdom, utbildning, hälsa och god funktionsförmåga.  
Särskilt påtagligt var hur äldre personer och personer med funktionsnedsättning var frånvarande i 
dokumenten. Den bild av användaren som dominerade var en ung, mobil och högutbildad cyklist. 

I den nationella cykelstrategin (Näringsdepartementet, 2017) nämns funktionsnedsättning i tre 
sammanhang. För det första handlar det om att personer med funktionsnedsättning kan ha särskilda 

 
39 Försäkringskassan/Vägledningar och rättsliga ställningstaganden/Vägledningar  
40 Allt om merkostnadsersättning 2022 för barn och vuxna (hejaolika.se) 

https://www.forsakringskassan.se/omfk/dina_rattigheter_och_skyldigheter/vagledningar_rattsligastallningstaganden/vagledningar
https://hejaolika.se/artikel/guide-merkostnadsersattning-for-barn-och-vuxna/#kan-man-f-merkostnadsersttning-fr-anpassade-cyklar-och-fritidshjlpmedel


   

 

54  VTI publikation 

behov som behöver beaktas, till exempel i form av separerad cykeltrafik från landsväg med höga 
hastigheter. I det andra sammanhanget beskrivs att det idag finns en större variation av cyklar än 
tidigare för personer med funktionsnedsättning (t.ex. elcyklar, lastcyklar, lådcyklar, liggcyklar och 
armcyklar), och att förekomsten av dessa påverkar transportsystemet, säkerheten, cyklingens 
omfattning och attraktiviteter. För det tredje lyfts behovet av ökad kunskap om vad större variation av 
cyklar kan innebära, till exempel relaterat till cykelparkeringar och bredare cykelbanor. 
Funktionshindrade själva är också oroliga att få sina cyklar stulna eller vandaliserade när de ställer 
dem ifrån sig. Cyklar som är specialanpassade är dyra i inköp och svåra att ersätta. I den mån man kan 
få ekonomiskt stöd (bidrag) handlar det om en bråkdel av vad det kostar att köpa en anpassad cykeln 
(Nyberg & Levin, u.a.). Personer med funktionsnedsättning kan behöva individuella stöd och insatser, 
bland annat i form av olika hjälpmedel, men enligt Socialstyrelsen (2021) saknas en juridisk definition 
av vad hjälpmedel är. I Socialstyrelsens definition (2022) ges som exempel på hjälpmedel för det 
dagliga livet: rollatorer, griptänger och hörapparater. Trampcykel ges inte som exempel.  

7.6. Utifrån socioekonomiskt perspektiv 
Enligt uppdraget ska målformuleringarna om ökad cykling omfatta ”alla socioekonomiska grupper”. 
När man redovisar statistik efter socioekonomiska faktorer handlar det ofta om grupper baserade på 
utbildningsnivå, inkomst eller yrke. Socioekonomiska indelningen (SEI) i svensk statistik baseras i 
huvudsak på uppgifter om individers yrken, med de övergripande SEI-grupperna arbetare, tjänstemän 
och företagare (SCB, 2021). Det som i politiska sammanhang ofta avses med begreppet 
“socioekonomiska grupper”, är mätbara skillnader i tillgången till välfärd mellan grupper av individer. 
Social utsatthet är ofta kopplat till låg disponibel inkomst, trångboddhet och ohälsa. Socioekonomiskt 
utsatta grupper uttrycks också ofta i form av otrygghet, låg tillit till myndigheter och andra 
samhällsinstitutioner och lägre demokratisk delaktighet, samt begränsat socialt deltagande. Men låg 
inkomst eller låg utbildning behöver inte betyda färre sociala kontakter eller mindre delaktighet. 
Definitioner av det här slaget är i hög grad också präglade av normer och värderingar – som kan 
relateras till hur man ser på vissa grupper – men även på geografiska områden.  

Göteborgs kommun har arbetat med begreppet ”socioekonomisk status” som man definierar på 
följande vis:  

Grupper med hög status har tillgång till mer inflytande och pengar, bättre boenden, mer 
statusfyllda arbeten och så vidare. Motsatsen, det vill säga tillgång till färre resurser, finns i 
grupper med låg socioekonomisk status. Den socioekonomiska statusen ärvs, upprätthålls och 
uppnås genom en kombination av tillgång på till exempel utbildning, inkomst, förmögenhet, 
bostad och typen av arbete. Forskningen pekar tydligt och starkt på att den ställning en person 
har i samhällsstrukturen – den sociala statusen – har betydelse för bland annat hälsa och 
förväntad livslängd (Göteborgs Stad, 2017, s. 36).   

Socioekonomisk status varierar också beroende på kön, ålder och etnisk bakgrund. Vissa grupper i 
samhället räknas som särskilt utsatta. Det är grupper som statistiskt kännetecknas av att befinna sig i 
en sårbar, marginaliserad eller diskriminerad situation eller position, exempelvis långtidssjukskrivna, 
födda utomlands eller med utländsk bakgrund, ensamstående kvinnor med barn, barn som kommit till 
Sverige efter skolstart (Göteborgs Stad, 2017). 

En person kan också tillhöra flera av grupperna samtidigt. Det kan i sin tur ge en flerfaldig exponering 
och därigenom också högre grad av utsatthet och svårigheter att omvandla sina resurser till nya 
möjligheter. Detta kan i många fall skapa en dubbel eller mångdubbel utsatthet som i forskningen 
brukar uttryckas via begreppet intersektionalitet. Med intersektionalitet avses att flera olika sociala 
aspekter överlappar. De kan samverka till sämre status (t.ex. äldre kvinna med låg utbildning, låg 
inkomst och utländsk härkomst) eller bättre status (t.ex. medelålders, högutbildad, högavlönad, vit 
man). Ett exempel när det gäller cykling, är kombinationen kön och etnicitet, där stora grupper 
kvinnor som kommer från vissa området i världen aldrig fått lära sig cykla och därför inte har tillgång 
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till de fördelar som cykling innebär. Trygghetsmätningar visar också att kvinnor (generellt) känner 
större oro för att vistas i vissa miljöer och att detta påverkar viljan att förflytta sig med gång, cykel och 
vistas vid kollektivtrafiknoder i dessa områden. Studier som genomförts av Brottsförebyggande rådet 
(BRÅ) visar att varannan kvinna (48 %) i socialt utsatta områden (Polisen, 2017) uppger att de känner 
sig otrygga vid utevistelse sent på kvällen. Motsvarande siffra i övriga urbana områden är 30 procent. 
Även bland män var det en större andel som uppgav att de kände sig otrygga vid utevistelse sent på 
kvällen i socialt utsatta områden (22 %) jämfört med övriga urbana områden (9 %) (BRÅ, 2018).  

Olika socioekonomiska faktorer inverkar på resebeteende och därför bör dessa beaktas vid mätning, 
urval och beräkningar. Det finns stora geografiska socioekonomiska skillnader inom län och också 
inom kommuner. Dessvärre är det ofta svårt att hitta bra socioekonomiska geografiska indelningar 
som fångar variationer inom kommuner (Trafikanalys, 2018a). En socioekonomisk geografisk 
indelning har utvecklats av Trafikanalys (2018c) i Så reser vi baserat på socioekonomi med 
resmönster för 37 grupper av resenärer baserade på sex indelningar. Data är hämtat från den nationella 
resvaneundersökningen RVU Sverige 2011–2016. Tre av indelningarna bygger på individdata:  

1. Ålder och kön – 6 grupper  

2. Funktionsnedsättning – 4 grupper  

3. Inkomstkvartiler – 4 grupper  

Tre av indelningarna bygger på i vilken kommun eller SAMS-område respondenterna bor:  

1. Kommuntyp – 5 grupper  

2. Socialt utsatta områden41 – 4 grupper  

3. Mosaic-områden42 – 14 grupper.  

De som cyklar längst per resa är fjärdedelen med högst inkomster och boende i områden som 
domineras av familjer med höga inkomster, hög utbildning och barn i välbärgade villaområden 
(Trafikanalys, 2018b). Även urbana studenter som kan kategoriseras till personer med låg disponibel 
inkomst, cyklar mer. De grupper som cyklar minst är boende i områden som domineras av äldre och 
pensionerade på mindre ort och glesbygd, samt yngre lågutbildade i multikulturella förortsområden – 
de gör 0,5 respektive 0,6 cykelresor per person och vecka. Det motsvarar 5 respektive 7 procent av 
cykelresorna. Det är ingen signifikant skillnad i antal cykelresor mellan socialt utsatta områden 
jämfört med övriga urbana områden. Däremot gör fjärdedelen med lägst disponibel inkomst 
signifikant färre cykelresor än den fjärdedel som har näst högst inkomster. Personer med låg 
disponibel inkomst och boende i så kallade socialt utsatta områden gör också färre resor, framför allt 
färre fritidstotalt (alla transportslag) än dem med högre inkomst och som bor i mer välbärgade 
områden.  

7.6.1. Förutsättningar för ökad cykling kopplat till socioekonomi 
Grupperna är inte homogena, och eftersom forskning visat att olika sociala aspekter samverkar är det 
inte så enkelt som att dela in befolkningen efter antingen ålder, kön eller ekonomiska förutsättningar. 
Det är snarare en kombination av kategorier som är intressanta när vi analyserar olika gruppers 

 
41 Ett utsatt område är enligt Polisens definition ett geografiskt avgränsat område som karaktäriseras av en låg 
socioekonomisk status där kriminella har en inverkan på lokalsamhället. I 
 dessa områden finns en mängd riskfaktorer som kan leda till en bristande framtidstro såsom arbetslöshet, ohälsa och 
misslyckad skolgång.  
42Mosaic är en indelning främst framtagen för marknadsföring, där alla folkbokförda över 18 år delas in i 14 Mosaic-grupper. 
Grupperna är konstruerade utifrån fyra dimensioner; storstad vs. landsbygd; låg vs. hög köpkraft; låg vs. hög inkomst; samt 
utmaning och adaption vs. trygghet och tradition. Klassificeringen bygger på över 100 statistiska variabler om demografi, 
ekonomi, fordon, befolkningstäthet, intressen och konsumtion. (Trafikanalys 2018b, s. 15). 
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vardagsmobilitet och vilka förflyttningar som görs med olika transportslag. När det gäller cykling 
handlar det också om olika gruppers förmåga och vilja att förflytta sig i relation till bebyggelse och 
topografi. Befolkningens sammansättning och hur spridd befolkningen är inom kommunen påverkar 
möjligheterna att lösa transportbehoven. En befolkning som i stor utsträckning finns samlad i en tätort, 
kan också på ett enklare sätt ges förutsättningar att gå eller cykla.  

Förutsättningarna att cykla är också kopplade till om trafikmiljön upplevs som säker, och där reagerar 
olika grupper olika. Till exempel brukar kvinnor oftare än män skatta säkerhet och trygghet som 
viktiga faktorer för gång och cykling (Akar et al., 2013). I Nationella vägdatabasen (NVDB) finns det 
uppgifter om vägar och cykelvägar, men det finns ingen information om cykelvägens utformning eller 
kvalitet (Trafikverket, 2019). När cyklingen ska öka behöver alla grupper oavsett socioekonomi ha 
tillgång till bra cykelinfrastruktur i sitt närområde, och förbindelserna mellan lokala cykelbanor och 
centrala cykelstråk måste ses över så att cykelvägnäten hänger ihop. Grupper av utrikes födda kan ha 
behov av att både lära sig att cykla och att få ökade kunskaper om trafikregler och träning i 
trafiksituationer. En grundläggande förutsättning är att personer som vill cykla också kan cykla och 
har tillgång till en cykel. Cykelvägar kan också ses som en förutsättning, även om det i många fall går 
att cykla på det vanliga vägnätet som också används av bilar (Trafikanalys, 2019). Förutsättningarna 
att cykla är också kopplade till om trafikmiljön upplevs som säker, och där reagerar olika grupper 
olika. Till exempel brukar kvinnor oftare än män skatta säkerhet och trygghet som viktiga faktorer för 
gång och cykling (Akar et al., 2013). I Nationella vägdatabasen (NVDB) finns det uppgifter om vägar 
och cykelvägar, men det finns ingen information om cykelvägens utformning eller kvalitet 
(Trafikverket, 2019). När cyklingen ska öka behöver alla grupper oavsett socioekonomi ha tillgång till 
bra cykelinfrastruktur i sitt närområde, och förbindelserna mellan lokala cykelbanor och centrala 
cykelstråk måste ses över så att cykelvägnäten hänger ihop. Grupper av utrikes födda kan ha behov av 
att både lära sig att cykla och att få ökade kunskaper om trafikregler och träning i trafiksituationer.  

Studier visar att socioekonomiskt svagare grupper, såsom lågutbildade immigranter, har lägre tillgång 
till cykelinfrastruktur i sin närmiljö och således sämre möjlighet att använda cykel som 
transportmedel. En studie i Hallunda och Norsborg (Saad et al., 2017) visar även att 83 procent av dem 
som bor i området kan cykla men att 40 procent saknar tillgång till cykel. Cirka 30 procent av de 
tillfrågade kvinnorna kan inte cykla men 50 procent av dem uppgav att de skulle vilja cykla. Endast en 
procent av respondenterna uppgav att de saknar bra och smidiga cykelparkeringar där de bor, men 54 
procent upplever att cykelstöldrisken är hög och de vill därför inte ställa ifrån sig cykeln i 
cykelparkeringen. De tillfrågade saknade också kännedom om områdets cykelvägar samt platserna 
man kan ta sig till med cykeln. Osäkerhet om hur man ska hitta till olika målpunkter gör att man avstår 
från att välja cykeln.  

Flera studier visar också att de vanligaste cykeldelningssystemen tenderar att rikta sig till 
privilegierade grupper, såsom yngre, män, vita, välutbildade och välbeställda individer, som redan drar 
nytta av lättillgängliga transporttjänster (Shaheen et al., 2014). De tar inte heller hänsyn till det faktum 
att kvinnor och män har olika resmönster (Priya Uteng et al., 2020; Singh, 2020). De dominerande 
systemen har också visat sig inte vara så praktiska för personer med funktionsvariationer, barn eller för 
dem som reser med stort bagage (Clark & Curl, 2016). Dessutom tenderar de att gynna personer med 
stabil ekonomi, tillgång till smarta telefoner och applikationer för att registrera sig och betala i 
hyrsystemen (McNeil et al., 2017). Cyklarna distribueras i första hand i välbärgade områden (Nixon & 
Schwanen, 2019) och erbjuds sällan i låginkomstområden (Fishman et al., 2013; Koglin & Mukhtar-
Landgren, 2021). Detta innebär att de dominerande cykeldelningssystemen är konstruerade för att 
passa en användare som har relativt hög socioekonomisk status och mindre social utsatthet. 

I Hallunda och Norsborg var andelen som aldrig eller sällan cyklar störst i åldersgruppen 35–44 år och 
20 procent av männen uppgav att det skulle kännas pinsamt att cykla i området (Saad et al., 2017). 
Motsvarande andel bland kvinnorna var 15 procent. Ett tydligt hinder är att det anses ”ensamt” att 
cykla. Andra transportmedel och aktiviteter, såsom kollektivtrafiken och promenader föredras då de 
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upplevs som mer sociala. Bland många av de boende i Hallunda och Norsborg uppfattades cykling 
som en fritidsaktivitet. Väldigt få använder cykeln som transportmedel. Cykling anses innebära en 
särskild livsstil som associeras med innerstaden. Att cykla i kostym eller finkläder ansåg de otänkbart. 
Cykling avtar avsevärt i tonåren, eftersom det anses barnsligt eller pinsamt. Många tonårstjejer ser inte 
cykling som något som tjejer i deras ålder ska göra. Det anses vara töntigt om en tjej cyklar, hon ska 
hellre gå om andra transportmedel saknas. Bland en del äldre, utrikesfödda, anses det vara något 
oanständigt att cykla på grund av föreställningen att man tappar anseende om man ”som 60-åring 
börjar cykla igen”.  

I Trafikverkets förslag till nationell transportinfrastrukturplan, som nyligen varit på remiss när 
föreliggande rapport sammanställdes, uttrycks att åtgärder inom ökad och säker cykling kan bidra till 
att stärka de socioekonomiskt svaga områdenas möjlighet till en ökad vardagsmobilitet. För att främja 
ökad och säker cykling i hela landet föreslår Trafikverket att det under perioden 2022–2027 avsätts 
600 miljoner kronor till samfinansiering av länsplanernas renodlade cykelåtgärder längs statliga 
allmänna vägar. Braun et al. (2019) pekar på vikten av att närmare beakta social rättvisa i 
cykelplanering och i samband med aktiviteter för ökad cykling. Saad et al (2017) visar också att 
cykling har att göra med normer och värderingar – det räcker med andra ord inte att tillhandahålla 
cykelinfrastruktur. Insatser för ökad cykling kräver uthållighet och förståelse för de hinder som finns 
hos olika delar av befolkningen (jfr. Henriksson et al., 2022).  

7.7. Sammanfattande punktlista 
• Knappt en tredjedel av alla resor oavsett färdsätt är kortare än 3 km och nästan två tredjedelar 

är kortare än 15 km. 

• Två av fem huvudresor är kortare än 5 km och drygt hälften är kortare än 10 km. 

• Drygt en tredjedel av alla bilresor är kortare än fem kilometer. Det är främst dessa korta 
bilresor som skulle kunna ersättas med cykel. 

• En stor del avbefolkningen i Sverige bor nära viktiga målpunkter för resande. Över 70 procent 
har kortare avstånd än 1 km fågelvägen till livsmedelsbutik och grundskola. Medan cirka 
hälften av befolkningen har en vårdcentral inom 1 km. 

• För 96 procent av befolkningen i Sverige är det mindre än 20 minuter med cykel till närmaste 
grundskola. Om man bara ser till avståndet bedöms cirka två tredjedelar av barnen kunna 
cykla till skolan. Andra faktorer som påverkar är till exempel cykelvänlig infrastruktur, lokala 
normer och föräldrarnas attityder och resvanor. 

• Beroende på region har mellan 37 och 70 procent av befolkningen i tio studerade regioner 
mindre än 30 minuter med cykel till arbetet. 

• I genomsnitt cyklar invånare i Sverige i genomsnitt 610 meter per dag (inräknat även de som 
inte cyklar alls). 

• Förutsättningarna för cyklande varierar över landet beroende på skillnader i klimat. Cyklandet 
är mer omfattande på sommaren än vintern och påverkas dessutom av temperatur, nederbörd, 
solsken och vindhastighet. 

• Cyklandet bland barn har minskat påtagligt från mitten av 1990-talet till mitten av 2010-talet 
vilket påverkar barns hälsa och självständiga mobilitet negativt. Trots nedgången är andelen 
cyklande den dag de tillfrågades störst i åldersgruppen 7–14 år och näst störst i gruppen 15–24 
år. 
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• För barn mellan 6 och 15 år utgör cyklandet till skolan 21 procent av skolresorna under hela 
året. Vidare utgjordes 28 procent av gång, 25 procent av bilresor och 23 procent av 
kollektivtrafikresor. 

• 15 procent av alla cykelresor utförs av åldersgruppen 55–64 år, sju procent av personer i 
åldern 64–74 år och två procent av personer i åldern 75–84 år.  

• Den fjärdedelen av befolkningen med lägst disponibel inkomst cyklar signifikant mindre än 
fjärdedelen med högst disponibel inkomst.  

• Socioekonomiskt svagare grupper har sämre förutsättningar att cykla.  
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8. Förslag och motiv till mål och målstruktur  
Baserat på det underlag vi sammanställt ger vi här förslag till ett nationellt mål för ökad cykling, se 
översikt i Figur 8. Vi har valt en struktur med ett övergripande mål som beskriver ambitionen och 
syftet med ökad cykling samt delat upp målet i två etappmål som är möjliga att följa upp. För att lyfta 
fram särskilt viktiga cykelresor – resor under 10 km och barns resor – föreslår vi också två delmål. 
Hur målet ska följas samt förslag på ett antal indikatorer återkommer vi till i kapitel 9.  

  
Figur 8. Illustration över målstrukturen samt i vilka avsnitt dessa finns beskrivna. 

8.1. Övergripande mål 
Det övergripande målet har sin utgångspunkt i förslaget från Trafikanalys (2018d). Förslaget har dock 
bearbetats vidare för att överensstämma med önskemålen uttryckta i uppdraget. 

Övergripande mål: Cyklingen i hela Sverige ska öka så att tillgängligheten förbättras, folkhälsan stärks 
och klimat- och miljöpåverkan minskar. 

Motivering: Enligt teorier kring målstyrning, är det bra att ha ett övergripande mål som är brett 
formulerat för större acceptans och bättre förankring. Under vår workshop med berörda aktörer var det 
också en målformulering som ansågs lämplig även om några uttryckte att ett mer specifikt mål skulle 
ge större tyngd. Det föreslagna målet förtydligar att ökad cykling är ett instrumentellt mål – ett verktyg 
för att uppnå andra överordnade mål. Formuleringen omfattar dessutom cykling i alla åldrar, 
socioekonomiska grupper och geografiska områden med hänsyn till samhällsekonomiska effekter. Det 
gör att många organisationer kan inkludera det i sin verksamhet när de arbetar mot målet.  

8.2. Etappmål 
För att göra det övergripande målet mätbart och tidsatt har vi valt att formulera två etappmål - ett som 
handlar om resor och ett om färdlängd. Även dessa har sin utgångspunkt i förslaget från Trafikanalys 
(2018c). I enlighet med SMART-kriterierna (se avsnitt 5.1) är etappmålen specifikt formulerade, 
tidsatta och mätbara. Två årtal föreslås där 2030 knyter an till internationella överenskommelser i 
relation till Agenda 2030 och är också målår för ökad cykling i många regioner och kommuner. Vi har 
också valt att peka ut ett mål i ett något längre perspektiv, till 2035. Vid uppföljning av målet 2030, 
kan det vara lämpligt att formulera nästa etappmål, förslagsvis till 2045 för att relatera till netto-noll-
utsläppsmålet. De målnivåer vi valt är utmanande men fullt möjliga att uppnå, med tanke på att 
potentialen för ökad cykling bedöms vara stor i många av de analyser vi sammanställt. Målet kan 
därmed anses vara både realistiskt och möjligt att få acceptans för. De specifika formuleringarna i 
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etappmålen kan kanske upplevas för detaljerade att kommunicera, men enkelt uttryckt innebär de att 
cyklandet ska fördubblas till 2035 vilket kan vara ett mer slagkraftigt alternativ i kommunikationen 
kring målet. Notera att dessa två etappmål fokuserar på att andelen cykling ska öka. Det betyder inte 
per automatik att antalet cykelresor eller cyklade kilometrar ökar eller att fler personer väljer cykeln, 
eftersom andelen är beroende av det totala resandet. 

8.2.1. Resor 
Med resor menar vi här huvudresor, se definition i begreppslistan.  

Etappmål 1: Cykelresornas andel av det totala antalet resor i Sverige ska öka till 20 procent år 2030 
och till 26 procent år 2035, utan att andelen gång- eller kollektivtrafikresande minskar. 

Motivering: I utgångsläget år 2019 var cykelandelen 13±4 procent av det totala antalet resor i Sverige. 
En fördubbling av andelen cykling skulle innebära 26 procent. Det är en högre andel än vad regionerna 
(17–23 %) och de allra flesta kommuner (14–26 %) har som mål till 2030. Dock avser förslaget om en 
fördubbling målåret 2035, medan målet till 2030 på 20 procent ligger inom spannet för både 
regionernas och kommunernas målsättningar. Inte alla kommuner och regioner i Sverige har idag ett 
eget formulerat andelsmål för cyklingen, men de som har det omfattar tillsammans omkring hälften av 
Sveriges befolkning. Målformuleringen torde därmed kunna få en bred acceptans. Det är också rimligt 
att ha en målsättning som ligger i paritet med cykelandelarna i framgångsrika ”cykelländer”, trots att 
de kan skilja sig från Sverige med avseende på förutsättningar som topografi, befolkningstäthet och 
tillgången till kollektivtrafik. I exempelvis Nederländerna var cykelandelen 28 procent 2019.  

8.2.2. Färdlängd 
Etappmål 2: Cykelresornas andel av det totala persontransportarbetet i Sverige ska öka till 3 procent år 
2035, utan att gång- eller kollektivtrafiken minskar.  

Motivering: Under 2019 utgjorde färdlängden med cykel 1,6±0,3 procent av den totala längden av 
persontransporterna med alla färdsätt. En fördubbling skulle innebära drygt tre procent. Ingen av 
regionerna hade mål om ökad färdlängd för cyklingen. I Nederländerna är motsvarande andel åtta 
procent. Sett till GCK-målet som avser att på sikt fördubblas, finns det redan en ambition att öka 
reslängden. Ett rimligt mål borde vara en fördubbling till 2035, det vill säga till 3,2 procent, avrundat 
till 3 procent i etappmålet. Med en ökad andel cykelresor följer troligen en ökad andel även sett till 
färdlängden, men det är inte säkert att så blir fallet. Därför är det viktigt att även ha med detta förslag 
på etappmål. Om det dessutom cyklas längre per resa behöver detta lyftas fram i uppföljningen.  

8.3. Delmål 
Etappmålen om resor och färdlängd omfattar cykling i alla åldrar, socioekonomiska grupper och 
geografiska områden. Vi anser att det finns särskilda anledningar att lyfta fram barns aktiva mobilitet 
och resor under 10 km. Därför har vi valt att föreslå två delmål som fokuserar på dessa kategorier av 
resor där cykelpotentialen är stor och nyttorna många. Syftet är att delmålen ska bidra till att underlätta 
prioriteringen i arbetet med att uppnå målen – i enlighet med teorierna kring målstyrning.  

8.3.1. Delmål 1 – resor kortare än 10 kilometer 
Delmål 1: Cykelresornas andel av det totala antalet resor i Sverige kortare än 10 km, ska öka till 30 
procent år 2030 och till 45 procent år 2035, utan att andelen gång- eller kollektivtrafikresande minskar. 

Motivering: Drygt hälften av alla resor i Sverige under 2019, oavsett färdsätt, var 10 kilometer eller 
kortare. Det är en betydande del av alla resor och på avstånd kortare än 10 km, är cykeln ofta 
tidsmässigt konkurrenskraftig gentemot bilen. Därmed finns i denna kategori av resor en stor potential 
att öka cyklandet. Under 2019 var det 22 procent som använde cykeln som färdsätt (26 % till fots och 
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15 % kollektivtrafik). Bilresor (förare + passagerare) utgjordes av 35 procent. Dessa andelar avser alla 
resor kortare än 10 km, oavsett ärende och ålder. Trots att vi instämmer med Trafikanalys (2018c) 
resonemang om att den dagliga cyklingen i tätorter har störst potential att bidra till de övergripande 
målen kopplade till miljö, klimat, hälsa och tillgänglighet, har vi valt att formulera ett delmål som 
bygger på reslängd snarare än geografiskt område. Detta eftersom vi tror att det kan vara en nackdel 
att ytterligare lyfta fram cyklingen i tätorter, som till stor del ändå omfattas av målet genom att 10 km i 
regel täcker in mycket av cyklingen där. Även på landsbygden finns en potential att öka cyklandet och 
här är många gånger behovet av ny infrastruktur större än i tätorterna. Genom att fokusera på avstånd 
snarare än geografi ges kommuner, Regioner och Trafikverket större möjlighet att själva prioritera 
åtgärder utifrån deras lokala behov, förutsättningar och potential - utan att det är något som är 
detaljstyrt från nationell nivå. I vissa områden betyder det satsningar på regionala cykelstråk mellan 
städer och på andra platser större satsningar i städerna. Med en målformulering som alltför ensidigt 
fokuserar på cykling i tätorterna är risken stor att satsningar på landsbygden uteblir, vilket inte är 
önskvärt i ett transportsystem som är jämlikt och erbjuder tillgänglighet för alla i hela landet. 

Just avståndet 10 km kan diskuteras. Tidigare studier kring tänkbara cykelavstånd har visat att de 
flesta kan tänka sig att cykla 5 km medan 10 km inte är ett lika vanligt cykelavstånd. Dock hänger de 
ihop med storlek och utformning av våra städer och även på längre avstånd finns en potential för ökad 
cykling, särskilt med beaktande av den pågående utvecklingen där elcykeln vinner i popularitet. Ett 
cykelavstånd på 10 km ger goda möjligheter att kunna cykla mellan tätorter och därmed öka cykling 
på landsbygden, om förutsättningarna är de rätta. Det ger goda möjligheter att bidra till målsättningen 
om att cyklandet ska öka i hela Sverige. Även längre sträckor än 10 km är förstås möjliga att cykla, 
men återigen har vi valt en målformulering som kan tyckas vara utmanande men ändå rimlig. I 
kommande utvärderingar och vid uppgraderingar av målformuleringarna kan det emellertid vara värt 
att omvärdera den nu föreslagna avståndsbegräsningen.   

8.3.2. Delmål 2 – barns resor 
Delmål 2: Cykelresornas andel av det totala antalet resor för barn i grundskoleåldern i Sverige ska öka 
till 40 procent år 2030 och till 50 procent år 2035, utan att andelen gångresor minskar. 

Motivering: Enligt den nationella resvaneundersökningen för 2019, utgör cykling 19 procent av antalet 
resor för åldersgruppen 6–15 år. En större andel (23 %) gick till fots, medan 35 procent blev skjutsade 
med bil och 18 procent åkte kollektivt. 

Det finns många anledningar till att särskilt lyfta fram barn i nationella målformuleringar om ökad 
cykling. Många vanor grundläggs i tidig ålder och en aktiv mobilitet är viktigt för barns utveckling 
och hälsa och kan påverka samhällsekonomin i ett långsiktigt perspektiv. Våra sammanställningar av 
tidigare studier visar att det finns stor potential att öka cyklandet bland barn samtidigt som trenden går 
i motsatt riktning. Med en målformulering som särskilt lyfter fram barnen vill vi bidra till att på flera 
nivåer och i olika sammanhang understryka nödvändigheten i att få en samhällsutveckling i rätt 
riktning. Det kan gälla placering av skolor och fritidsanläggningar, principer för tilldelning av plats i 
skola, planering av barns vistelsemiljöer, trafikplanering kring skolor och fritidsanläggningar och så 
vidare. Förändringar i sådana policys och strategier har sannolikt större möjlighet att påverka 
cyklandet bland barn i grundskoleåldern, från förskoleklass till årskurs 9. Förutsättningarna är inte 
detsamma i äldre åldrar med bland annat generellt längre resvägar till gymnasieskolor. Även om en 
aktiv mobilitet är viktigt också bland äldre barn och ungdomar har vi därför valt att särskilt lyfta fram 
grundskoleelevers resor. 

Jämförelser både med andra länder och hur det tidigare såg ut i Sverige när det gäller barns resor pekar 
på att det inte är orimligt att uppnå en andel aktiva transporter, det vill säga gång och cykel 
sammantaget, på omkring 75 procent. De aktiva resorna skulle kunna vara ett värdefullt bidrag till att 
uppfylla barns dagliga behov av fysisk aktivitet i en annars alltmer stillasittande vardag. Barns aktiva 
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mobilitet har även visat sig ha positiva effekter på föräldrarnas sätt att transportera sig. För att 
ytterligare understryka att det är det aktiva resandet, gång + cykel, som är i fokus har vi här valt att 
inte inkludera kollektivtrafiken i målformuleringen. Vi anser emellertid att den främsta målsättningen 
är att minska skjutsandet i bil, av flera anledningar.  

8.4. Sammanfattande punktlista 
• I kapitlet ges förslag på ett övergripande mål, två etappmål och två delmål för ökat cyklande i 

Sverige. 

• Det övergripande målet lyder: Cyklingen i hela Sverige ska öka så att tillgängligheten 
förbättras, folkhälsan stärks och klimat- och miljöpåverkan minskar. 

• Etappmål 1 lyder: Cykelresornas andel av det totala antalet resor i Sverige ska öka till 20 
procent år 2030 och till 26 procent år 2035, utan att andelen gång- eller kollektivtrafikresande 
minskar. Det innebär en fördubbling från 2019 till 2035. 

• Etappmål 2 lyder: Cykelresornas andel av det totala persontransportarbetet i Sverige ska öka 
till 3 procent år 2035, utan att gång- eller kollektivtrafiken minskar. Det innebär en 
fördubbling från 2019 till 2035. 

• Delmål 1 lyder: Cykelresornas andel av det totala antalet resor i Sverige kortare än 10 km, ska 
öka till 30 procent år 2030 och till 45 procent år 2035, utan att andelen gång- eller 
kollektivtrafikresande minskar. 

• Delmål 2 lyder: Cykelresornas andel av det totala antalet resor för barn i grundskoleåldern i 
Sverige ska öka till 40 procent år 2030 och till 50 procent år 2035, utan att andelen gångresor 
minskar. 
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9. Förslag på uppföljning av föreslagna mål 
Här beskriver vi tänkbara sätt att följa upp de föreslagna målen. Då det övergripande målet, 
etappmålen och delmålen kan vara svåra att följa upp på kort sikt och på lokal nivå, föreslår vi även ett 
antal indikatorer och mått som kan kopplas till de föreslagna målen. Dessa indikatorer bör följas upp 
för att säkerställa att utvecklingen går i rätt riktning. Indikatorerna kan också fungera som inspiration 
genom att de ger exempel på faktorer som är viktiga att prioritera för att uppnå målet om en ökad 
andel cykling. 

Nationella cykelrådets sammanställning ”Nationellt cykelbokslut” kan med fördel användas för denna 
uppföljning. Uppföljning görs för närvarade endast vartannat år, den senaste utkom 2020 och avsåg år 
2019 (Trafikverket, 2020e). De flesta av våra förslagna mål, indikatorer och mått ingår redan i denna 
uppföljning. Några av våra förslag är dock kompletterade och till viss del modifierade i förhållande till 
de som ingår i bokslutet.   

9.1. Uppföljning av målen 
Det övergripande målet syftar till att lyfta fram de positiva effekter som vi vill uppnå med ökat 
cyklande. För att förtydliga och göra målet mätbart har det brutits ner i två etappmål och två delmål. 
Etappmålen och delmålen kan följas upp via den nationella resvaneundersökningen. Dock kan vi för 
närvarande inte inkludera elcyklisterna i den uppföljningen, eftersom Trafikanalys valt att slå ihop 
dem med elsparkcyklister i en gemensam grupp i enkäten43 som ligger till grund för undersökningen. I 
dagsläget har det kanske marginell betydelse men på sikt kan det vara avgörande för resultatet, särskilt 
vad gäller uppföljningen i relation till mängden fysisk aktivitet (se nedan). På lokal och regional nivå 
går det att följa upp målen genom kommuners och regioners resvaneundersökningar, förutsatt att de 
följer Trafikanalys (2018d) rekommendation på upplägg och genomförande. I korthet innebär 
Trafikanalys rekommendation att utvidga åldersintervallet till att gälla 6–84 år mot de flesta 
kommuners och regioners nuvarande intervall på 16–75 år. Undersökningsperioden bör omfatta hela 
året och inte bara en månad som många kommuner och regioner begränsar sig till (oftast då cyklandet 
är som störst). Det är även möjligt att följa upp cyklad färdlängd genom att genomföra mätningar på 
det cykelbara vägnätet och utifrån det beräkna cykeltrafikarbetet, se upplägg och genomförande i 
Eriksson, et al. (2022). De två uppföljningssätten skiljer sig åt. Resvaneundersökningar inkluderar de 
boende inom ett visst område och i en viss ålder och undersöker deras resvanor oavsett vart man 
färdas, och färdlängden som anges är självuppskattad. Färdlängd baserat på cykeltrafikarbete enligt 
Eriksson, et al. (2022) fångar alla som cyklar oavsett ålder och var de bor inom det undersökta 
territoriella område som valts. Den skattade längden är bestämd, men med vissa begränsningar. Bland 
annat är det praktiskt svårt att mäta på det enskilda vägnätet – det behövs tillstånd hos varje enskild 
väghållare. Informationen om det vägnät som urvalsdragningen utgår ifrån, kan vara inaktuell och 
innehålla fel. Båda metoderna är behäftade med osäkerheter som beror på slumpvalsprocessen. 

9.2. Indikatorer och mått 
Indikatorer kan visa om utvecklingen går i rätt riktning innan själva resandet förändrats och täcka in 
flera aspekter som anses vara av betydelse. Att använda indikatorer handlar också om att synliggöra 
tillstånd, utvecklingstrender och utvecklingstakt. Flera indikatorer, där varje indikator är uppbyggd 
kring ett antal mått, ger sammantaget en mer heltäckande bild av en förändring. Måtten kan vara av 
olika karaktär och även anges med olika enheter och ska enskilt beskriva någon aspekt av hur den 
relaterade indikatorn utvecklas. Nyckelindikatorer och nyckelmått anses vara av särskild betydelse för 
måluppföljningen.  

 
43 https://www.trafa.se/globalassets/statistik/resvanor/2019/kvalitetsdeklaration-resvanor-i-sverige-2019.pdf, bilaga 1 

https://www.trafa.se/globalassets/statistik/resvanor/2019/kvalitetsdeklaration-resvanor-i-sverige-2019.pdf
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Nedan ger vi förslag på sju indikatorer för uppföljning av cyklingen i Sverige. De omfattar de 
indikatorer som föreslås i PEP-planen, se avsnitt 6.2, och ger därmed att möjlighet att samtidigt följa 
upp dessa. Indikator 1 innehåller mått som är kopplade till framför allt etappmålen och delmålen och 
föreslås vara en nyckelindikator. Indikator 2–7 innehåller mått som är kopplade till det övergripande 
målet. För att indikatorerna ska ha ett positivt utfall föreslås att nyckelmåtten måste ha en positiv 
utveckling. Indikator 3–7 är hämtade från Nationellt cykelbokslut. Dock används där begreppet 
”faktor” för det vi här benämner ”indikatorer”. Vi har utöver de mått som redan finns föreslagna i 
cykelbokslutet även lagt till några nya förslag som vi bedömer har betydelse för indikatorerna. 

9.2.1. Indikator 1: Välja cykeln oavsett ärende 
Att välja cykeln som färdsätt oavsett ärende är eftersträvansvärt. Att ställa bilen till förmån för cykeln 
är också något att sträva efter (”inga onödiga bilresor”). Överflyttningen bör främst ske från färdsättet 
bil för att få störst positiva effekter på hälsa miljö, klimat och tillgänglighet. Cykeln kan och bör 
användas vid sträckor när det är möjligt. Elcykeln gör det även möjligt att öka avståndet att cykla till 
en målpunkt. Därför bör man följa utvecklingen av andelen cykling upp till 15 kilometer, men 
uppdelat efter olika längdintervall samt följa utvecklingen över tid. Längre sträckor på mellan 10 och 
15 kilometer kan även ses som att tätort och landsbygd kan kopplas ihop och att sådana resor också 
inkluderas i detta längdmått. 

Resor kan ha olika typer av ärende, men planeringen för infrastruktur och transporter samt 
uppföljningen av resor fokuserar ofta på arbetsresor. Med detta missar man de andra typerna av 
ärenden och förutsättningarna för dessa. Möjligheten att cykla till skolan missas samt även resor till 
andra fritidsaktiviteter och annat ärende eller inköp. Det är viktigt att en indikator kan kopplas till flera 
olika mått, eller inkludera de flesta typer av resor. Exempelvis att barn även ska kunna cykla till sina 
fritidsaktiviteter och vuxna ska kunna cykla till affären. Det ska inte heller spela någon roll var i landet 
man bor. 

Två mått som föreslås vara nyckelmått då de är kopplade till etappmålen är: 

• andel cykelresor av det totala antalet resor 

• andel cyklade kilometrar av det totala persontransportarbetet. 

Mått som föreslås för att följa andelen cykling av huvudresor i form av redovisningsgrupper: 

• sträckor upp till 3, 5, 10 och 15 kilometer (se Figur 5 för utgångsläget) oavsett ärende  

• ärende fördelat på: arbetsresor, skolresor och övriga ärenden  

• kommuntyp: storstadskommuner, blandade kommuner och landsbygdskommuner. 

Vi har valt andelen cykelresor av alla resor som är kortare än 10 km som nyckelmått då det direkt 
kopplar till delmålet. Arbetsresor och skolresor är de mest frekventa resorna och borde därför också 
vara nyckelmått.  

Uppföljning föreslås ske via den nationella resvaneundersökningen och redovisas i Nationellt 
cykelbokslut. Eftersom det, i dagsläget, inte ingår att följa upp motionsresor (som inte har ett ärende 
annat än resan i sig) i den nationella resvaneundersökningen, behöver en annan tillförlitlig 
insamlingsmetod utvecklas för denna typ av resor. Det enklaste vore dock att motionsresor utan ärende 
lyfts tillbaka in i enkäten som i tidigare nationella resvaneundersökningar. Det är viktigt för att kunna 
följa upp bland annat fysisk aktivitet som resandet bidrar till samt exponering i trafikmiljön för att 
kunna beräkna skade- och olycksrisker för cyklister och andra oskyddade. Som vi nämnt tidigare 
borde även elcyklisterna vara en egen kategori och inte slås ihop med elsparkcyklisterna, för att 
möjliggöra att följa trenden för de som är fysiskt aktiva genom cyklingen. 
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9.2.2. Indikator 2: En inbjudande miljö för cyklister 
Det finns en rad variabler som påverkar om en miljö upplevs som stimulerande eller hämmande att 
cykla i. Det kan handla om områden som saknar separat cykelinfrastruktur och där cykling på separat 
infrastruktur påverkas av den upplevda miljön vid cykelbanan. Detta är en indikator som för 
närvarande inte ingår i det nationella cykelbokslutet. Dock anser vi att det är en relevant indikator 
eftersom många potentiella cyklister kan ha högre krav på bra färdvägsmiljö jämfört med mer vana 
cyklister (se avsnitt 7.3).  

Det finns ingen relevant uppföljning inom detta område och vi föreslår att det skulle behöva utvecklas 
mått för denna indikator. Ett sätt att fånga upp viktiga aspekter av de som redan cyklar är att 
vidareutveckla enkätundersökningen Cyklistvelometern. Det kan handla om att komplettera med 
frågor och att se över rekryteringssättet. Ett annat sätt är att använda ett befintligt verktyg som 
utvärderar cyklisters upplevelser av färdvägen, ACRES (se avsnitt 7.3). ACRES kan användas till att 
mäta uppfattningen av färdvägsmiljön för exempelvis arbetspendling, rekreation och motion. Den kan 
även användas för att studera delar av eller hela färdvägsmiljöer. För att detta verktyg ska kunna 
användas på nationell nivå för att följa färdvägsmiljöns utveckling behöver upplägg, urvalet och 
liknande ses över. Vidare behöver uppföljningar göras av potentiella cyklisters uppfattning av 
färdvägsmiljön genomföras och följas över tid. Båda nya och befintliga cyklisters samt barns 
upplevelser av sin färdvägsmiljö till skolan behöver därefter preciseras i mått som kan följas över tid.  

Utöver upplevelsen av färdvägen skulle även mätdata av luftföroreningar och buller kunna användas 
för att bedöma halter respektive buller längs cykelvägar. Hur olika halter av luftföroreningar och buller 
påverkar benägenheten att cykla har vi inte kvantifierat i denna rapport. Därför har vi inte föreslagit ett 
mått för detta utan det är något som behöver utvecklas.  

9.2.3. Indikator 3: En funktionell cykelinfrastruktur 
Infrastrukturen för cyklister består bland annat av separerade cykelbanor där gång- och mopedtrafik 
kan vara tillåtet, cykelfält, trafiksignaler och cykelparkeringar. Även en stor del av gatu- och vägnätet 
är tillåtet att cykla på. Det är viktigt att ha en funktionell cykelinfrastruktur oavsett förutsättningar 
(t.ex. för barn och äldre), ärende eller typen av infrastruktur så väl i tätort som på landsbygd (se avsnitt 
7.3).   

Mått som föreslås för att följa utvecklingen av indikator 3 ”En funktionell cykelinfrastruktur”: 

• Antal kilometer cykelnät fördelat på gång- och cykelbana, cykelbana, cykelfält och cykelgata i 
NVBD. Följs upp i Nationellt cykelbokslut. I uppföljningen behöver hänsyn tas till 
rapporteringsgraden så att det är en reell skillnad i längd som följs upp. 

• Andel cykelnät av det totala vägnätet. (Kan följas upp via NVDB.) 

• Antal säkra cykelpassager fördelat på planskilda, cykelöverfart, signalreglerad eller annan 
ordnad passage i plan. (Kan följas upp via NVDB.)  

• Andelen 30-sträckor av den totala gatulängden i tätorter (Kan följas upp via NVDB.) 

• Antal kilometer cykelgata (Kan följas upp via NVDB.) 

Det förekommer en eftersläpning i inrapporteringen vilket kan medföra att en eventuell ökning beror 
på bättre inrapportering snarare än den reella ökningen till ett visst år. Dock kan det över tid ge 
skillnader som faktiskt beror på mer infrastruktur för cyklister. Ett förslag är att skapa två alternativ 
vid inrapportering. Ett första som redovisar ny infrastruktur som rapporteras in i databasen och ett 
andra som redovisar gammal infrastruktur som rapporterats in.  

Utöver de mått som listas ovan för indikator 3 skulle ett mått behöva utvecklas för andel 
sammanhängande cykelnät. Huruvida ett cykelnät ska räknas som sammanhängande eller ej är något 
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som behöver definieras. Ett cykelnät kan upplevas som sammanhängande av en mer erfaren eller 
orädd cyklist, medan en oerfaren cyklist eller en cyklist som upplever en sektion längs ett cykelstråk 
som otryggt inte betraktar cykelnätet som sammanhängande. Därför behöver det genomföras studier 
kring vad som är tillräckligt bra infrastruktur utifrån individers olika förutsättningar. Det samma gäller 
för olika cykeltyper. Cyklar med grövre däck och inbyggda dämpare behöver inte nödvändigtvis ha 
samma standard på infrastrukturen för att kunna framföras på vad som upplevs som ett 
sammanhängande stråk. Medan cyklar med smala däck utan dämpare behöver jämnare beläggningar, 
färre kanter med mera för att cykelnätet ska uppfattas som sammanhängande. Skillnader kan även 
finnas mellan barns och vuxnas typ av cyklar eller mellan cyklar som är mer utrymmeskrävande än 
andra, som exempelvis lastcyklar eller cyklar som framförs i ett ekipage med cykelkärra. Ytterligare 
ett område att undersöka är hur olika typer av cyklister upplever infrastrukturen i kombination med 
olika typer av cyklar. Ett annat viktigt området är tillgänglighetsanpassning för personer med 
funktionsnedsättning. Uppföljning skulle kunna vara: antal kilometer sammanhängande cykelstråk 
utan nivåskillnader (kantstenar, trappsteg, etc) och möjligheten att framföra anpassade cyklar. 

Säker och lättillgänglig cykelparkering vid hem och målpunkt är en viktig del i cykelinfrastrukturen 
och har stor betydelse när och om cykeln väljs som färdmedel. I dagsläget finns inget mått för säker 
och lättillgänglig cykelparkering, men det vore önskvärt att utveckla.   

Vidare skulle det vara önskvärt att utveckla ett mått för antal stopp och tid per stopp vid 
signalreglerade korsningar som barn och vuxna gör vid sina cykelresor i tätort. Detta för att antalet 
stopp och tid per stopp påverkar restiden negativt vilket i sin tur påverkar hur attraktivt det är att välja 
cykel som färdsätt (se avsnitt 7.3). Något sådant mått finns i dagsläget inte tillgängligt.  

9.2.4. Indikator 4: God kvalitet på drift och underhåll av cykelinfrastruktur 
En cykelinfrastruktur av god kvalitet har stor betydelse för ett ökat cyklande, då det till exempel 
påverkar cyklisternas komfort, säkerhet och framkomlighet (Niska, 2011). För att kunna bedöma dessa 
effekter kopplat till drift- och underhållsåtgärder, behövs mått och mätmetoder som objektivt och 
långsiktigt beskriver cykelinfrastrukturens funktionella tillstånd. Det funktionella tillståndet beskriver 
hur bra ytan på en cykelväg är att cykla på och kan delas upp i parametrarna jämnhet, friktion, 
rullmotstånd och ljustekniska egenskaper. En förutsättning för att kunna definiera och följa upp 
funktionskrav som utgår ifrån cyklisters behov, är att det finns objektiva mått som beskriver dessa 
tillståndsparametrar. Forskning pågår inom detta område, men det finns i dagsläget inte några sådana 
mått definierade och någon regelbunden och strukturerad uppföljning av tillståndet på landets 
cykelvägar görs inte heller. 

Mått som föreslås för att följa utvecklingen av indikator 4 ”Kvalitet på drift och underhåll av 
cykelinfrastruktur”:  

• Andel kommuner med god kvalitet på drift och underhåll av cykelvägar. Detta mått följs upp 
via Nollvisionen och redovisas även i Nationellt cykelbokslut. Bedömningen är dock subjektiv 
och skulle behöva kompletteras med objektiva mått och mätningar, men system för det är ännu 
inte tillgängligt. 

• Andel cyklister nöjda med drift och underhåll av cykelinfrastrukturen i sin kommun, enligt 
Cykelfrämjandets cyklistvelometer. 

9.2.5. Indikator 5: Individuella förutsättningar för att välja cykeln 
Människors individuella förutsättningar för att cykla varierar bland annat beroende på livssituation, 
socioekonomisk tillhörighet, kunskap och färdigheter i att cykla och tillgång till cykel. Valet av 
transportsätt påverkas även av våra egna och våra näras attityder till cykling. Vidare har vår upplevelse 
av väder, trygghet, säkerhet och vår hälsa betydelse för om vi cyklar och hur mycket.  
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Mått som föreslås för att följa utvecklingen av indikator 5 ”Individuella förutsättningar för att välja 
cykeln”:  

• Cyklisters upplevelse av den kommun de cyklar mest i utifrån de individuella 
förutsättningarna. Följs för närvarande upp via Cykelfrämjandets cyklistvelometer. Dock kan 
insamlings- och rekryteringsmetoderna behöva ses över för att representera målpopulationen 
bättre. Redovisas i Nationellt cykelbokslut. 

• Nyförsäljning av cyklar och elcyklar (antal). Följs upp via branschföreningen Cykelbranschen 
och redovisas i Nationellt cykelbokslut.  

• Antal anmälda och uppklarade cykelstölder. Följs upp via Brottsförebyggande rådet (BRÅ) 
och redovisas i Nationellt cykelbokslut. 

• Genomsnittligt antal cyklar per invånare och per hushåll. Kan följas upp via den nationella 
RVU:n. 

Vår sammanställning av tidigare forskning pekar på vikten av att beakta sociala faktorer i transport- 
och samhällsplanering. Forskningen visar att cyklandet påverkas av normer och värderingar som ser 
olika ut hos olika delar av befolkningen och att normer kan utgöra förutsättningar för individers 
cykling. Mått för att följa upp detta utvecklas i relation till mål om ökad cykling i form av exempelvis 
en enkätundersökning om attityder. Socioekonomiska faktorer har att göra med utbildning, således kan 
bristande kunskaper om cykling vara ett hinder för den som vill börja cykla, och även ekonomiska 
förutsättningar som inverkar på vilket utrymme olika hushåll har för transporter. Här kan mått 
utvecklas som handlar om att öka kunskaperna om cykling, såsom exempelvis antal cykelkurser för 
vuxna som aldrig lärt sig cykla eller som vill utveckla sina färdigheter, samt cykelundervisning i 
skolorna. Ett annat mått kan handla om att tillgången till ändamålsenliga cyklar till exempel genom 
uthyrning, andrahands- och återbruk av cyklar, lån av cykel för cykelpendling till grundskolan (delmål 
2), tillgång till så kallade cykelkök (reparationsverkstäder) och kunskaper om hur cykeln repareras och 
underhålls. Vi har i tidigare regeringsuppdrag om barns och ungas cykling konstaterat att 
uppföljningen av barns resande behöver förbättras och slog då fast att nya metoder för att mäta och 
undersöka barns cykling behöver tas fram. Det gäller fortfarande. 

9.2.6. Indikator 6: Institutionella förutsättningar för ökad cykling 
Institutionella förutsättningar spelar en avgörande roll i arbetet med ökad cykling. Enligt PEP-planen 
(se avsnitt 6.2) lyfts det fram förslag på möjliga åtgärder och förändringar inom nuvarande 
institutionella ramar för att främja denna utveckling. Det nämns även att investeringar som rör cykling 
är viktiga samt att kostnads-nyttoanalyser bör utvecklas. Detta kan enligt PEP-planen föranleda en 
ökad medvetenhet och en förändrad attityd om cyklingens fördelar samt viljan till att avsätta mer 
ekonomiska medel.  

Mått som föreslås för att följa utvecklingen av indikator 6 ”Institutionella förutsättningar för ökad 
cykling”:  

• Antal nationella, regionala och kommunala cykelstrategier eller cykelplaner som är beslutade 
de senaste fem åren. Följs redan upp i det nationella cykelbokslutet. 

• Finansiell uppföljning – medel i miljoner kronor avsatta till cykling. Följs delvis redan upp i 
det nationella cykelbokslutet. 

• Avsatta forskningsmedel inom olika områden (trafiksäkerhet, ökad cykling, trafikplanering, 
mm) i miljoner kronor. Följs delvis redan upp i det nationella cykelbokslutet. 

Finansiell uppföljning och avsatta forskningsmedel är två mått som vi föreslår skulle kunna utvecklas 
och utvidgas. Den finansiella uppföljningen som redovisas i det nationella cykelbokslutet har vissa 
brister och mycket är schablonvärden samt att det saknas en del information från regioners och 



   

 

68  VTI publikation 

kommuners finansiering. Vad gäller avsatta forskningsmedel finns bara redovisning från myndigheten 
Vinnova. Vi föreslår att fler finansiärer redovisar hur mycket av forskningsmedlen som går till 
cykelområdet. Ett mått som vi också föreslår, men som behöver utredas är andelen forskningsmedel 
som går till cykel i förhållande till de övriga färdsätten. Det skulle även behöva utvecklas mått som ser 
till ekonomiska incitament för att välja cykeln som exempelvis: 

• Ekonomiska styrmedel, till exempel cykel som förmån. 

• Hänsyn till nyttan med cykling i kostnads-nyttoanalyser. 

• Cykelstöd, för inköp eller anpassning av cykeln som hjälpmedel för personer med 
funktionsnedsättning (jämför med bilstöd). 

9.2.7. Indikator 7: Hela resan-perspektivet 
Hela resan-perspektivet framhålls i nationella cykelbokslutet 2019 (Trafikverket, 2020e) som en faktor 
som påverkar om och hur mycket vi cyklar. Som nämnts i avsnitt 3.1.1 var andelen kombinerade 
cykel- och kollektivtrafikresor cirka sex procent av kollektivtrafikresorna och cirka sju procent av 
cykelresorna. Det bör finnas möjlighet att kombinera cykelresan med andra färdsätt, och då framför 
allt med kollektivtrafik, om en längre resa ska göras. Kombinerade cykel- och kollektivtrafikresor är 
ett sätt att resa som kombinerar cykelns flexibilitet med kollektivtrafikens hastighet och räckvidd. 
Framför allt mellan cykel och tåg. Kombinationen skapar ett effektivt transportsätt som kan bidra till 
att tillgängligheten förbättras, folkhälsan stärks, och klimat- och miljöpåverkan minskar.  

Mått som föreslås för att följa utvecklingen av indikator 7 ”Hela resan-perspektivet”:  

• Möjlighet att ta med cykeln på kollektivtrafikresan. Följs redan upp i det nationella 
cykelbokslutet.    

Utöver möjlighet till att ta med cykeln i kollektivtrafiken föreslår vi två nya mått som skulle kunna 
inkluderas i uppföljningen. Det första måttet vi föreslår är att de regioner som i sitt biljettsystem har en 
specifik cykelbiljett, årligen redovisar antalet sålda cykelbiljetter i kollektivtrafiken. Inkluderandet av 
måttet kan vara ett incitament för de regioner som för närvarande inte har denna tjänst, att införa den. 
Det andra måttet som vi föreslår, ska redovisa antalet platser som är specifikt avsedda för cykel. I 
nationella cykelbokslutet (Trafikverket, 2020e) framgår att det kan vara utmanade att få med cykeln 
ombord på tåg med få avsedda platser. Cykeln konkurrerar dessutom ofta om samma platser med 
barnvagnar, rullstolar och bagage. Detta kan innebära att resenären kan bli nekad att få ta med cykeln. 
En ökad möjlighet att ta med cykel ombord kan bidra till att fler använder sig av kombinationen cykel 
och kollektivtrafik. Särskilt i ljuset av att Europaparlamentet i april 202144 godkände en 
överenskommelse som innebär att det ska finnas plats för minst fyra cyklar per tåg och att det måste 
finnas särskilda platser för cyklar och cykelställ.  

9.3. Sammanfattande punktlista 
• Sju indikatorer förslås användas för att följa upp målen. Till varje indikator föreslås att ett 

antal mått knyts för att följa utvecklingen. 

• Indikator 1: ”Välja cykeln oavsett ärende”, innehåller mått som framför allt är kopplade till 
etappmålen och delmålen. 

• Indikator 2–7 innehåller mått som är kopplade till det övergripande målet. Indikator 2) ”En 
inbjudande miljö för cyklister”, 3) ”En funktionell infrastruktur”, 4) ”God kvalitet på drift och 

 
44 https://www.europaportalen.se/2021/04/nya-eu-regler-tagresenarer-pa-inrullande, hämtat 2022-04-27 

https://www.europaportalen.se/2021/04/nya-eu-regler-tagresenarer-pa-inrullande
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underhåll av cykelinfrastruktur”, 5) ”Individuella förutsättningar för att välja cykeln”, 6) 
”Institutionella förutsättningar för ökad cykling” och 7) ”Hela resan-perspektivet”. 

• Indikator 1 och 2 är förslag på nya indikatorer medan indikator 3–7 är sådana som redan följs 
upp i det återkommande nationella cykelbokslutet. Indikator 1 kan följas upp via 
resvaneundersökningen medan det för närvarande inte finns något relevant sätt att följa upp 
indikator 2. Ett sätt att följa upp indikator 2 behöver därför utvecklas. 
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10. Fortsatt arbete 
Sedan år 2017 finns det en nationell strategi för ökad och säker cykling. I den betonas bland annat de 
positiva effekterna ökat cyklande kan ha för ökad tillgänglighet och folkhälsa samt minskad miljö- och 
klimatpåverkan. 

I denna rapport redovisar VTI förslag till nationella mål för ökad andel cykling. Mål och förslag till 
indikatorer och mått för uppföljning av cyklandet redovisas också. Målen syftar till att främja cykling i 
alla åldrar och socioekonomiska grupper i hela landet med beaktande av samhällsekonomiska effekter. 
Det är de positiva effekterna av ökad cykling i form av förbättrad tillgänglighet och folkhälsa samt 
minskad miljö- och klimatpåverkan som är syftet med att öka cyklingen. 

Beträffande indikatorer och mått behöver de i vissa fall utvecklas vidare då vissa i rapporten är 
identifierade, men önskvärda mått inte finns tillgängliga. Utvecklandet av indikatorer och mått föreslås 
genomföras inom ramen för Nationella cykelrådets arbete. Det är också rimligt att både indikatorer 
och mått ses över i samband med utarbetandet av en nationell handlingsplan för ökad cykling.  

Framtagandet av en nationell handlingsplan som innehåller styrmedel och åtgärder för ökade cykling 
är ett naturligt nästa steg. Utan en sådan handlingsplan kommer det inte vara möjligt att nå föreslagna 
mål. Som tidigare nämnts blir resultatet av ökad cykling olika beroende på hur cyklande ökar. Det är 
uppenbart att effekterna på tillgänglighet, hälsa, miljö, klimat mm. blir olika beroende på om det 
ökade cyklandet är en följd av att bilresor ersätts av cykelresor eller om cyklandet ökar till följd av att 
kollektivtrafikresenärer och gångtrafikanter väljer att cykla i ökad utsträckning. Vid utarbetandet av en 
handlingsplan med förslag till styrmedel och åtgärder behöver fokus ligga på hur cyklandet ska öka på 
ett samhällsekonomiskt effektivt sätt och så att de positiva effekterna i form av ökad tillgänglighet och 
folkhälsa samt minskad miljö- och klimatpåverkan blir så stora som möjligt.  
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Uppdrag att ta fram mål för ökad andel cykling 

Regeringens beslut 

Regeringen ger Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), där 

nationellt kunskapscentrum för forskning och utbildning om cykling 

(Cykelcentrum) ingår, i uppdrag att ta fram förslag på mål för ökad andel 

cykling, som ska syfta till att främja ökad cykling inom alla åldrar och 

socioekonomiska grupper i hela landet och ta hänsyn till cyklingens samhälls-

ekonomiska effekter. I uppdraget ingår även att föreslå indikatorer och 

system för uppföljning av föreslagna mål. VTI ska vid genomförandet av 

uppdraget inhämta kunskaper från Trafikanalys. För att kunna bedöma de 

olika geografiska förutsättningar som finns för cykling ska VTI genomföra 

uppdraget i dialog med andra berörda aktörer inklusive kommuner och 

företrädare för civilsamhället.  

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) 

senast den 30 april 2022. 

Skälen för regeringens beslut  

Regeringen vill främja hållbara transporter och att andelen resor som 

genomförs med cykel ska öka. Genom att underlätta för fler att välja att 

använda cykeln i stället för andra transportmedel med större miljöpåverkan 

kan cykel bli ett transportalternativ för ännu fler. Regeringen fattade i april 

2018 ett beslut om ett nytt etappmål i miljömålssystemet som bl.a. omfattar 

cykel (M2018/01093). Målet är följande.  

”Andelen persontransporter med kollektivtrafik, cykel och gång i Sverige ska vara minst 

25 procent 2025, uttryckt i personkilometer, i riktning mot att på sikt fördubbla andelen 

för gång-, cykel- och kollektivtrafik.”  
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En överflyttning av resor till cykel kan leda till ett minskat transportarbete 

med andra transportsätt och bidrar därmed till nationella mål om bl.a. klimat, 

miljö, folkhälsa och tillgänglighet. Den dagliga cyklingen i och kring tätorter 

har störst potential att öka. Ökad cykling bidrar också positivt till folkhälsan. 

Efter förslag i budgetpropositionen för 2021 anslogs över 650 miljoner 

kronor till insatser för ökad cykling (prop. 2020/21:1 utg.omr. 22, bet. 

2020/21:TU1, rskr. 2020/21:131). Satsningen innefattar både en för-

stärkning av statens cykelinfrastruktur och möjligheter för kommuner att öka 

cykelinvesteringar genom stadsmiljöavtalen. Vidare har det getts extra stöd 

till de delar av civilsamhället som arbetar med cykelfrågor. I takt med att 

regeringens satsningar för ökad cykling genomförs, cykelinfrastrukturen 

förbättras och cykelnätet utvecklas skapas förutsättningar för att öka cykelns 

attraktivitet vilket bidrar till ökad cykling.  

Regeringen anger i propositionen, Framtidens infrastruktur – hållbara 

investeringar i hela Sverige (prop. 2020/21:151) att den avser att ta fram mål 

för ökad cykling. Mål för ökad cykling kan bidra till att styra utvecklingen i 

en positiv riktning, samtidigt som det möjliggör att mäta och utvärdera de 

insatser som görs. En utmaning med att utforma mål för ökad cykling är att 

geografiska och demografiska förutsättningar varierar över landet. 

Regeringen anser därför att Cykelcentrum vid VTI bör utarbeta förslag till 

mål som komplement till det befintliga målet som, utöver cykel, också 

omfattar kollektivtrafik och gång. Arbetet med att ta fram förslag på mål 

behöver ske utåtriktat och i nära dialog med kommuner och andra berörda 

aktörer. 

På regeringens vägnar 

  

Anders Ygeman  

 Ola Nordlander 
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Bilaga 2 Regionala potentialstudier 
I denna bilaga redovisas regioners potentialstudier för cykling. Värt att beakta är att resekedjor kan 
vara mer komplexa och innehålla fler ärenden längs vägen än exempelvis enbart resan till och från 
arbetsplatsen. Det gör att en resa kan vara svårare att ersätta med cykel än vad som redovisas i 
redogörelsen nedan.  

Region Stockholm45: Denna studie visar att omkring 46 procent av alla pendlingsresor från bostad till 
arbete kan göras på cykel med ett avstånd på 15 minuter. Vidare visas att 70 procent av alla 
pendlingsresor kan genomföras på 30 minuter med cykel. Potentialstudien bygger på en kartläggning 
av samtliga förvärvsarbetande i länet med avseende på deras resväg från bostaden till arbetet. Studien 
analyserar vilken färdväg som är den snabbaste för respektive individ och hur lång tid det tar att cykla 
mellan bostaden och arbetet. Ruttvalsberäkningen har gjorts med hjälp av 
trafiksimuleringsprogrammet VISUM. Vägnätet som har använts i studien är hämtat från den 
nationella vägdatabasen, NVDB. Det innebär att studien utgår från att det är möjligt att cykla på 
samtliga länkar i vägnätet, både i blandtrafik och på separerade cykelvägar. Det är alltså den teoretiska 
potentialen som redovisas i studien. Totalt har fyra scenarier prövats – från att det endast är tillåtet att 
cykla på cykelvägar och i blandtrafik med skyltad hastighet upp till 40 km/tim, till cykling på samtliga 
länkar i vägnätet, inklusive motorvägar. Genom att pröva de olika scenarierna mot varandra är det 
möjligt att se hur potentialen för cykelpendling ökar med fler kopplingar i vägnätet. De resultat som 
redovisas bygger på antagandet att hela vägnätet får användas till cykling, även motorväg, och att 
reshastigheten är 20 km/h, undantaget färjelänkar där reshastigheten är 10 km/h.  

Region Gävleborg46: 48 procent av invånarna i Gävleborg kan cykla mellan hem och arbete eller 
skola på 15 minuter eller mindre. Vid 30 minuters cykling eller mindre når 61 procent av befolkningen 
arbete eller skola. Vidare visar studien att 66 procent av alla skolelever når skolan på 15 minuter med 
cykel och att 67 procent av alla Gävleborgare når sin arbetsplats på 30 minuter med elcykel. Studien 
bygger på underlag från SCB om plats för bostad, arbete, skola och utbildning. Avgränsning av 
vägnätet är gjord till befintligt cykelvägnät och övrigt vägnät där cykling är tillåten. Utifrån de 
premisserna har den snabbaste resvägen beräknats utan hänsyn till färdvägsmiljön. Vägdata är hämtat 
från NVDB. Antaganden som gjorts i avseende på reshastighet är 16km/h för cykel och 22km/h för 
elcykel. I nuläget utgör 10 procent av resorna i länet med cykel.  

Region Skåne47: Denna studie visar att omkring 30 procent av Skånes befolkning kan cykla till 
arbetet på 15 minuter eller mindre. På 30 minuter eller mindre skulle omkring 50 procent av 
befolkningen i Skåne kunna cykla till arbetet. Detta motsvarar 8 km cykling enkel väg. Vad gäller 
barns väg till skolan visar potentialstudien att drygt hälften av barnen i förskoleåldern har mindre än 
en kilometer till förskolan. Andelen barn med mindre än en kilometer till skolan avtar med ålder, men 
är fortsatt relativt hög upp till gymnasieåldern. Exempelvis har 42 procent av alla barn i årskurs 7 en 
kilometer eller kortare väg till skolan och för barn i årskurs 8 och 9 minskar andelen till strax under 30 
procent. För gymnasieelever är det endast 5 procent som har en kilometer eller kortare till skolan. 
Resultatet från studien visar även att kombinationen av cykel och kollektivtrafik är ett av de mer 
effektiva sätten att öka reshastigheten. Genom kombinationsresor av cykel, kollektivtrafik och gång 
skulle omkring 80 procent av skåningarna nå sin arbetsplats på en timme enligt studien.  

Studien bygger plats för bostad, arbete och skola som är hämtat från SCB och hela vägnätet där det är 
tillåtet att cykla. Underlag för vägnätet är hämtat från NVDB. Antagandet för reshastighet med cykel 

 
45 https://www.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=6d0733c7ed6b431a921ff792f4c772fe  
46 https://svenskacykelstader.se/enorm-cykelpotential-i-gavleborg-behover-fa-hogre-status-i-
transportsystemet/ 
47 https://www.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=f4d2fad795874f95a3349c0b3dc06d32  

https://www.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=6d0733c7ed6b431a921ff792f4c772fe
https://svenskacykelstader.se/enorm-cykelpotential-i-gavleborg-behover-fa-hogre-status-i-transportsystemet/
https://svenskacykelstader.se/enorm-cykelpotential-i-gavleborg-behover-fa-hogre-status-i-transportsystemet/
https://www.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=f4d2fad795874f95a3349c0b3dc06d32
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är 16 km/h i studien. Utöver potentialen för cykling så har även potentialen för gång, kollektivtrafik 
och bil genomförts samt kombinationsresor med cykel och kollektivtrafik.  

Region Halland48: Denna studie visar att potentialen för arbetspendling med cykel som är 15 minuter 
eller kortare är 27 procent av befolkningen i regionen. För arbetspendling med cykel som är 30 
minuter eller kortare är potentialen 38 procent, och 45 procent på 45 minuter eller mindre.  
Motsvarande potential med elcykel är något större; 32 procent når arbetsplatsen på 15 minuter eller 
mindre och 43 procent på 30 minuter eller mindre och 50 procent på 45 minuter eller mindre. Studien 
visar även att kvinnor i större utsträckning kan nå arbete än män på 30 minuter med vanlig cykel eller 
elcykel. Bland barn i förskoleåldern upp till tredjeklass har knappt 70 procent 2 kilometer eller kortare 
till skolan. Bland barn i fjärde till sjätte klass har 70 procent 3 km eller kortare väg till skolan. Det var 
63 procent av barn i sjunde till nionde klass som beräknades ha 4 kilometer eller kortare väg till 
skolan. Bland gymnasieelever har 37 procent kortare än 15 minuters cykelresa och 54 procent har 30 
minuter eller kortare resväg till skolan med cykel. Bland folkhögskole- och högskolestudenter så har 
omkring 50 procent 15 minuter eller kortare väg till utbildningen och 62 procent 30 minuter eller 
mindre.  

Studien bygger geografiska närhetsberäkningar mellan hem och arbetsplats för den arbetande 
befolkningen över 16 år samt högskole- och yrkeshögskolestudenter bosatta i regionen. Individernas 
hemadress och arbetsplats/skola har använts för ett beräkna den snabbaste rutten. Den antagna 
reshastigheten för vanlig cykel är 16 km/h och för elcyklar 22 km/h. Den delen av vägnätet som antas 
vara tillgängligt för cykling i studien är samtliga vägar med reglerad hastighet upp till och med 101 
km/h.   

För grundskoleelever har potentialen tagits fram utifrån avstånd istället för tid. Detta beror på att 
kommunen är skyldig att erbjuda skolskjuts till elever på grund- eller grundsärskola utifrån bestämda 
kriterier; färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller annan särskild 
omständighet. För elever på gymnasiet finns ingen rätt till skolskjuts, men elevens hemkommun ska 
dock stå för kostnaderna för elevens resor till och från skolan, om resan är längre än 6 km. I studien 
har alla elever i årskurs F6–3 som bor närmare än 2 km från skolan inkluderats, elever i årskurs 4–6 
har inkluderats som bor inom 3 km från skolan och för elever i årskurs 7–9 inkluderas alla elever som 
bor inom 4 km från skolan.  

Västra Götaland49: I Västra Götalandsregionen har 22 procent möjlighet att cykla till arbetet på 15 
minuter eller mindre, 37 procent på 30 minuter eller mindre och 48 procent på 45 minuter eller mindre. 
Det var 28 procent som hade möjlighet att elcykla till arbetet på 15 minuter eller mindre, 46 procent på 
30 minuter eller mindre och 56 procent på 45 minuter eller mindre. Bland gymnasieelever i regionen 
beräknades 26 procent kunna cykla till skolan på 15 minuter eller mindre och 42 procent på 30 
minuter eller mindre. Bland barn från förskoleålder till tredjeklass hade 68 procent 2 km eller kortare 
till skolan. 70 procent av eleverna i årskurs fyra till sex hade 3 kilometer eller kortare resväg till skolan 
och bland högstadieeleverna i årskurs 7–9 hade 61 procent 4 km eller kortare resväg.  

Studien bygger på närhetsberäkningar av distansen mellan hem och arbetsplats för den arbetande 
befolkningen över 16 år samt högskole- och universitetsstudenter bosatta i regionen. Vidare bygger 
studien på antagandet att reshastigheten med cykel är 16 km/h och att reshastigheten med elcykel är 22 
km/h. Studien bygger på antagandet att cykling sker på cykelvägar och vägar med högsta tillåtna 
hastighet upp till 100 km/h. Regionen har även uppdaterat potentialstudien med två scenarier som inte 
finns publicerade. I det första scenariet används hela vägnätet för att beräkna potentialen och det andra 

 
48 https://www.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=a51fe1735f284e92b0ba8636a2dce17a 
49https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYmMzOGQyOTQtNDAzOS00YTEyLTgzYjItN2ExYWI4OWQ
wYmY5IiwidCI6ImZjNjJhMjU1LTQyMjAtNDdlNC05YjVhLTQxOGVlZTMxZGE1ZiIsImMiOjh9  

https://www.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=a51fe1735f284e92b0ba8636a2dce17a
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYmMzOGQyOTQtNDAzOS00YTEyLTgzYjItN2ExYWI4OWQwYmY5IiwidCI6ImZjNjJhMjU1LTQyMjAtNDdlNC05YjVhLTQxOGVlZTMxZGE1ZiIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYmMzOGQyOTQtNDAzOS00YTEyLTgzYjItN2ExYWI4OWQwYmY5IiwidCI6ImZjNjJhMjU1LTQyMjAtNDdlNC05YjVhLTQxOGVlZTMxZGE1ZiIsImMiOjh9
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används cykelväg och väg med högsta tillåtna hastighet upp till 70 km/h, exklusive motorväg, 
motortrafikled, 4-fältväg och mötesfri väg, för att beräkna potentialen. För grundskole- och 
gymnasieelever används samma antaganden som i Region Halland.   

Region Uppsala50: Studien är baserad på SCB:s registerdata över sysselsatta och skolelever i Uppsala 
län, var de är bosatta och var de arbetar eller går i skola eller studerar på universitet. Beräkningar har 
sedan genomförts för att studera hur lång tid det tar att cykla sträckan, antingen på befintliga cykelbara 
vägar som anses säkra eller på hela det tillgängliga vägnätet, inklusive motorväg. Data om vägnätet 
har hämtats från NVDB. Reshastigheten för arbetspendling på cykel antas vara 16 km/h och med 
elcykel 22/km/h. För skolpendling görs beräkningarna utifrån antagandet att reshastigheten är 10 km/h 
för barn och 14 km/h för elcykling. Personer som arbetar utanför regionen har uteslutits ur studien.  

Studien visar att strax över 35 procent av befolkningen kan cykla till arbetet på 15 minuter eller 
mindre på vägnätet som klassas som säkert att cykla på, strax över 50 procent kan cykla på 30 minuter 
till arbetet och strax över 55 procent kan cykla till arbetet på 45 minuter eller mindre. Om potentialen 
utgick från hela vägnätet beräknas 40 procent kunna cykla till arbetet inom 15 minuter, nästan 60 
procent inom 30 minuter och omkring 65 procent inom 45 minuter. Studien visar också att kvinnor i 
större utsträckning än män kan cykla till arbetet på det vägnätet som klassas som säkert att cykla på. 
Studien visar även att det finns en viss skillnad på cykelpotential beroende på inkomst. Personer med 
lägre inkomst har generellt sett något större potential att cykla till arbetet inom 45 minuter (ca 60 
procent) än medelinkomsttagare (ca 50 procent) och höginkomsttagare (ca 55 procent). Skillnaden 
mellan inkomstgrupperna skiljer sig mellan kommunerna inom regionen, men i samtliga kommuner 
har de med låg inkomst störst potential att cykla till arbetet på 45 minuter, bortsett från Håbo kommun 
där de med medelinkomst har störst potential. Data om kapital och förvärvsinkomst har hämtats på 
individnivå från SCB.  

Med elcykel är potentialen för att cykla till arbetet på 45 minuter något högre på det säkra cykelnätet, 
59 procent, jämfört med vanlig cykel, 57 procent. På hela vägnätet är potentialen hela 74 procent.  

Andelen elever som kan cykla till skolan inom 10 minuter på det säkra vägnätet är strax under 40 
procent, strax över 55 procent kan cykla till skolan inom 20 minuter och strax under 65 procent inom 
30 minuter. Potentialen är högre på hela vägnätet. Strax under 45 procent kan cykla till skolan inom 10 
minuter, strax under 65 procent under 20 minuter och omkring 70 procent inom 30 minuter.  

Region Sörmland51: För Region Sörmland, Örebro och Västmanland genomfördes tre separata 
potentialstudier av VTI (Liu, 2019 opublicerat) för att testa nya metoder för att mer realistiskt bedöma 
potentialen för cykling jämfört med metoder som tidigare använts. I Sörmland visade resultatet visar 
att 45 procent av invånarna når sin arbetsplats inom 15 minuter och 62 procent når sin arbetsplats 
inom 30 minuter.  

Studien tar inte hänsyn till individer som bor i regionen men arbetar i en annan region. Det kan 
innebära en viss underskattning av potentialen. Studien bygger antagandet att det är möjligt att cykla 
på samtliga länkar i vägnätet och data från SCB om faktiska avstånd mellan hem och arbetsplats. I 
studien var det inte möjligt att göra en analys av potentialen för barns cykling till skolan då data för att 
knyta en individ till en specifik skola inte var tillgänglig i projektet. Men med antagandet att barnen 
går i närmaste skola visade resultaten att: 

• 42 procent av skolbarnen skulle kunna cykla till skolan på 10 minuter eller mindre. 

• 62 procent av skolbarnen skulle kunna cykla på 20 minuter eller mindre.  

 
50 Potentialstudie för cykling i Uppsala län (arcgis.com) 
51 https://regionsormland.se/tillvaxt-utveckling/miljo-klimat/cykelstrategi-for-sormland/ 

https://storymaps.arcgis.com/stories/4ab7ba6e3997415d87e5605580b641b0
https://regionsormland.se/tillvaxt-utveckling/miljo-klimat/cykelstrategi-for-sormland/
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Studien tar hänsyn till att cyklisters hastighet varierar beroende på exempelvis vägtyp och lutning, 
men att bashastigheten är omkring 15 km/h. Hastigheten är exempelvis högre i nedförsbackar och 
lägre i uppförsbackar.   

En generell trend bland potentialstudierna som genomförts av regionerna är att kvinnor har något 
större potential att nå sina arbetsplatser inom 15 minuter respektive 30 minuter.  

Utöver ren cykelpotential studerades även potentialen för kombinationsresor med cykel och 
kollektivtrafik. Studien visar att 79 procent att länets invånare kan ta sig till sin arbetsplats på 45 
minuter och 88 procent kan ta sig till sin arbetsplats på 60 minuter.  

Region Örebro: Region Örebros potentialstudie (Liu, 2019 opublicerat) bygger på samma antaganden 
som Region Sörmland för pendlingsresor mellan hem och arbete, faktiska arbetsrelationer baserat på 
data från SCB (Liu, 2019 opublicerat).  Men studien för Region Örebro presenteras även faktiska hem-
skola relationer för barn, vilket skiljer sig från studien ifrån Region Sörmland som bygger på 
antagandet om att barnen går i närmaste skola. Övriga antaganden är likvärdiga med Sörmlands 
studien.    

• 40 procent av länets invånare kan cykla till sin arbetsplats inom 15 minuter. 

• 62 procent av länets invånare kan cykla till sin arbetsplats på 30 minuter.  

• 37 procent av länets skolbarn kan cykla till sin skola inom 10 minuter.  

• 60 procent av länets skolbarn kan cykla till sin skola inom 20 minuter.   

Beräkningar har även genomförts utifrån antagandet att skolbarn cyklar till närmaste skola. Dessa 
beräkningar visar:  

• 82 procent av länets skolbarn skulle kunna cykla till skolan inom 10 minuter. 

• 90 procent av skolbarn skulle kunna cykla till skolan inom 20 minuter. 

Liu (2019 opublicerat) har även beräknat hur många av länets invånare som kan kombinationsresa till 
och från arbete/skola inom två tidsintervaller vilka är baserade på modellerade hem och 
arbetsrelationer.  

• 77 procent av länets invånare kan göra en kombinerad cykel och kollektivtrafikresa till arbetet 
inom 45 minuter.  

• 87 procent av länets invånare kan göra en kombinerad cykel och kollektivtrafikresande till 
arbetet på 60 minuter.  

• 87 procent av länets skolbarn kan göra en kombinerad cykel och kollektivtrafikresa till arbetet 
inom 30 minuter.  

• 95 procent av länets skolbarn kan göra en kombinerad cykel och kollektivtrafikresa till arbetet 
inom 60 minuter. 

Regionförbund Västmanland: Regionförbund Västmanlands potentialstudie bygger på samma 
antaganden som Region Sörmland för pendlingsresor mellan hem och arbete, faktiska arbetsrelationer 
baserat på data från SCB (Liu, 2019 opublicerat). Men studien för Västmanlands län presenteras även 
faktiska hem-skola relationer för barn, vilket skiljer sig från studien ifrån Region Sörmland som 



   

 

92  VTI publikation 

bygger på antagandet om att barnen går i närmaste skola. Övriga antaganden är likvärdiga med 
Sörmlands studien.       

• 55 procent av länets invånare kan cykla till arbetet inom 15 minuter.  

• 68 procent av länets invånare kan cykla till arbetet inom 30 minuter.  

• 43 procent av skolbarnen kan cykla till sin skola inom 10 minuter. 

• 65 procent av skolbarnen kan cykla till sin skola inom 20 minuter. 

Beräkningar har även genomförts utifrån antagandet att skolbarn cyklar till närmaste skola. Dessa 
beräkningar visar:  

• 85 procent av skolbarnen skulle kunna cykla till skolan inom 10 minuter. 

• 91 procent av skolbarnen skulle kunna cykla till skolan inom 20 minuter. 

Liu (2019 opublicerat) har även beräknat hur många av länets invånare som kan kombinationsresa till 
och från arbete/skola inom två tidsintervaller vilka är baserade på modellerade hem och 
arbetsrelationer.  

• 79 procent av länets invånare kan göra en kombinerad cykel och kollektivtrafikresa till arbetet 
inom 45 minuter.  

• 89 procent av länets invånare kan göra en kombinerad cykel och kollektivtrafikresande till 
arbetet på 60 minuter.  

• 84 procent av länets skolbarn kan göra en kombinerad cykel och kollektivtrafikresa till arbetet 
inom 30 minuter.  

• 92 procent av länets skolbarn kan göra en kombinerad cykel och kollektivtrafikresa till arbetet 
inom 60 minuter. 
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Bilaga 3 Extramaterial  

 
Figur 9. Fördelning av huvudresor efter huvudsakligt färdsätt och huvudresans längd år 2019. N 
betecknar antal miljoner huvudresor för hela 2019. Egen bearbetning av data från ”Resvanor i 
Sverige 2019” (Trafikanalys, 2020). 
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1. Mål för ökad cykling i kommuner och regioner 
1. Har ni mål för ökad cykling i din kommun/region?

Ja

Nej

Kommun

Borås

Danderyd

Eskilstuna

Falkenberg

Falun

Gävle

Göteborg

Halmstad

Helsingborg

Jönköping

Karlskrona

Karlstad

Kungsbacka

Linköping

Luleå

Lund

Malmö

Mora

Motala

Nacka

Region Gävleborg

Region Skåne

Region Stockholm

Region Sörmland

Region Uppsala

Skövde

Sollentuna

Stockholm

Sundbyberg

Sundsvall

Tranås

Trollhättan

Umeå

Uppsala

Varberg

Västerås

Västra Götalandsregionen

Växjö

Örebro

Östersund

Österåker

2. 

1 a. Hur lyder målets/målens exakta formulering?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

1 b. Vilket år antogs målet/målen?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________



1 c. Varför har ni formulerat målet/målen på det sättet?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

1 d. Vilka typer av cyklar ingår i er målformulering? Ingår t.ex. elsparkcyklar?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

3. 

2. I vilket dokument anges cykelmålet? 
Ange dokumentets namn och klistra in en länk till dokumentet.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

3. Är ett eller flera mål tidsatta?

Ja

Nej

4. 

3 a. Ange vilket/vilka mål som är tidsatt och till vilket år.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

5. 

4. Har din kommun eller region genomfört en potentialstudie för ökad cykling eller
liknande?

Ja

Nej

6. 

4 a. I vilket dokument finns resultatet från den studien? 
Ange dokumentets namn och klistra in länk till dokumentet
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

7. Vilken är din åsikt om behovet av ett eller flera nationella mål för ökad cykling?

5. Anser du att ett nationellt mål för ökad andel cykling skulle bidra positivt till arbetet
med cykelfrågor i din organisation?
Ange på skalan där 1 = Instämmer inte alls - - - 10 = Instämmer helt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Vet
ej/vill ej
uppge



5 a. Motivera gärna ditt svar
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

6. Hur anser du att ett eller flera nationella mål för ökad cykling bör formuleras?
Motivera gärna.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________



 
 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum  

2022-11-08 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 351 Dnr 2022-00690 
Rapport från nämnden för Vård & Omsorg av ej verkställda beslut enligt 
SoL och LSS, kvartal 2, 2022 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för Vård & Omsorg enligt 16 kap 
6 f § socialtjänstlagen och 28 f § lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Vård & Omsorg är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) som inte har 
verkställts tre månader efter beslut.  

Rapportskyldigheten av ej verkställda gynnande beslut infördes i socialtjänstlagen 
den 11 juli 2006. Från den 1 juli 2008 ska även ej verkställda gynnande beslut om 
insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade rapporteras.  

Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt 
inom tre månader. Rapporteringen sker på individnivå varje kvartal och i samband 
med rapporteringen ska även nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda 
revisorerna informeras.  

Beslutsunderlag 
Nämnden för Vård & Omsorg, 2022-09-21, § 101 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-08-31 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
Kommunstyrelsens förvaltnings. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det.  



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 
Nämnden för Vård & Omsorg Datum  

2022-09-21 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 101 Dnr 2022-00086 
Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 2022 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg noterar rapport om ej verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen kvartal 2 år 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Vård & Omsorg är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO), kommunens revisorer och kommunfullmäktige om gynnande beslut 
enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen som inte verkställts inom tre månader. Nämnden är 
även skyldig att rapportera beslut där avbrott i verkställigheten varat mer än tre 
månader och när besluten har verkställts eller avslutats.  

Rapporteringen till IVO sker på individnivå varje kvartal.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-08-31 

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag. Ordföranden prövar förslaget, och finner att nämnden beslutar 
enligt förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen, kommunrevisionen 



 
 

Datum 

2022-09-01 
Diarienummer 

VO 2022-00086 

 
 

 
Förvaltningen för Vård & Omsorg 

Annika Fryckberg 

Enhetschef Myndighet  

1 (3)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Telefon 0300-83 58 73 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 2022 kvartal 2 

Förslag till beslut i nämnden för Vård & Omsorg 
Nämnden för Vård & Omsorg antar rapport om ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen kvartal 2 
år 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 16 kap 6f-6h §§ socialtjänstlagen har kommunerna skyldighet att rapportera alla gynnande 
biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 § som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapportering 
ska ske till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och till de förtroendevalda revisorerna. 
Kommunen ska även rapportera in avbrott i verkställigheten av gynnande beslut om beslutet inte 
verkställts på nytt inom tre månader. Dessa återfinns i tabellen nedan som ”avliden” och ”avsagt sig 

beslut”. 
 
Nämnden för Vård & Omsorg och kommunfullmäktige skall informeras i samband med rapporteringen 
till Inspektionen för vård och omsorg. 
 
Rapporteringen sker till Inspektionen för vård och omsorg på individnivå varje kvartal. 
 
Förvaltningen för Vård & Omsorg i Kungsbacka hade den 30 juni 2022, 11 beslut enligt 4 kap 1 § 
socialtjänstlagen, som inte verkställts inom 3 månader. 
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 2 (3) 

 

2022 Kvartal 
1 

Kvartal 
2 

Kvartal 
3 

Kvartal 
4 

Totalt antal personer med särskilt 
boendebeslut som inte har verkställts 
inom 3 månader 

13 10   

Varav     
 - antal personer som tackat nej till 
erbjudande 

6 4   

 - antal personer som tackat nej till fler 
erbjudanden 

4 2   

 - ej fått något erbjudande 0 4   
 - avlidna 0 0   
 - avsagt sig beslut 2 3   
 - Verkställda under kvartalet 7 1   
Summa 19 14   
Varav     
 - Antal personer som har väntat på 
boende 4 - 6 månader  

6 6   

 - Antal personer som har väntat på 
boende 7 - 9 månader  

4 2   

 - Antal personer som har väntat på  
boende 10 - 12 månader.  
 

2 1   

 - Antal personer som har väntat på 
boende > 12 månader  

1 1   

Summa 13 10   
     
Totalt antal personer med 
växelvårdsbeslut som inte har 
verkställts inom 3 månader 

1 1   

Varav     
- antal personer som tackat nej till 
erbjudanden 

1 0   

- antal personer som tackat nej till fler 
erbjudanden 

1 1   

 - ej fått något erbjudande 0 0   
- avlidna 0 0   



KUNGSBACKA KOMMUN 
3 (3)  

 
 

- avsagt sig beslut 0 0   
- Verkställda under kvartalet 0 0   
Summa 1 1   
Varav     
- Antal personer som har väntat på 
växelvård 4 - 6 månader 

0 1   

- Antal personer som har väntat på 
växelvård 7 - 9 månader 

1 0   

- Antal personer som har väntat på  
växelvård 10 - 12 månader.  
 

0 0   

- Antal personer som har väntat på 
växelvård > 12 månader 

0 0   

Summa 1 1   
     

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-09-01 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen, kommunrevisionen 

 

 

Arian Faily      Pia Berglund 

Förvaltningschef     Verksamhetschef Myndighet 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum  

2022-11-08 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 352 Dnr 2022-00721 
Rapport från nämnden för Individ & Familjeomsorg av ej verkställda 
beslut enligt SoL och LSS, kvartal 2, 2022 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för Individ & Familjeomsorg 
enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen och 28 f § lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg är skyldig att rapportera till Inspektionen för 
vård och omsorg (IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) som inte 
har verkställts tre månader efter beslut.  

Rapportskyldigheten av ej verkställda gynnande beslut infördes i socialtjänstlagen 
den 11 juli 2006. Från den 1 juli 2008 ska även ej verkställda gynnande beslut om 
insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade rapporteras.  

Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt 
inom tre månader. Rapporteringen sker på individnivå varje kvartal och i samband 
med rapporteringen ska även nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda 
revisorerna informeras.  

Beslutsunderlag 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg, 2022-09-22, § 135 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2022-09-06 
Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 2 2022 
Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 3-4 2021, kvartal 1-2 
2022 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
Kommunstyrelsens förvaltnings. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det.  



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg Datum  

2022-09-22 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 135 Dnr 2022-00089 
Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, 
SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, 
kvartal 2 2022 

Beslut 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisning av ej verkställda 
gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, SoL, och enligt lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, LSS, för perioden 2022-04-01 till 2022-06-30. 

Sammanfattning av ärendet 
En rapportskyldighet av ej verkställda gynnande beslut infördes i socialtjänstlagen 
den 11 juli 2006. Från den 1 juli 2008 skall även ej verkställda gynnande beslut om 
insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade rapporteras. 
Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt 
inom tre månader. Rapportering skall ske till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. 

Nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda revisorerna ska informeras i 
samband med rapporteringen till IVO. Rapporteringen sker på individnivå varje 
kvartal. 

Beslutsunderlag 
Se, jämte bilagor, förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-09-06, där det föreslås att 
nämnden godkänner redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 
socialtjänstlagen, SoL, och enligt lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS, för perioden 2022-04-01 till 2022-06-30. 
  
Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 2 2022 
Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 3-4 2021, kvartal 1-2 
2022  

Beslutsgång 
Ordförande Gunilla Apler(M) föreslår nämnden att godkänna redovisning av ej 
verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, SoL, och enligt lag om stöd och 
service till vissa funktionshindrade, LSS, för perioden 2022-04-01 till 2022-06-30. 

Förslaget antas. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 



 
 

Datum 

2022-09-06 
Diarienummer 

IF 2022-00089 

 
 

 
 

Josefine Jönsson 
0300-838345 
Nämndsekreterare 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, SoL, och lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kvartal 2 2022 
 

Förslag till beslut 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 
socialtjänstlagen, SoL, och enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, för 
perioden 2022-04-01 till 2022-06-30. 

Sammanfattning av ärendet 
En rapportskyldighet av ej verkställda gynnande beslut infördes i socialtjänstlagen den 11 juli 2006. 
Från den 1 juli 2008 skall även ej verkställda gynnande beslut om insatser enligt lag om stöd och 
service till vissa funktionshindrade rapporteras. Nämnden ska även rapportera om en insats har 
avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Rapportering skall ske till Inspektionen för vård 
och omsorg, IVO. 

Nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda revisorerna ska informeras i samband med 
rapporteringen till IVO. Rapporteringen sker på individnivå varje kvartal. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2022-09-06 

Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 2 2022 

Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 3-4 2021, kvartal 1-2 2022  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

Kommunens förtroendevalda revisorer 
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Beskrivning av ärendet 
 
Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6 f §, socialtjänstlagen, SoL 
 

Från barn och ungdomsenheten visar redovisningen för perioden 2022-04-01 till 2022-06-30 att tio 
beslut har inrapporterats och avser icke verkställda gynnande beslut inom tre månader. Samtliga är 
från tidigare kvartalsrapportering. De ej verkställda gynnande besluten avser kontaktperson och 
kontaktfamilj. Ett beslut har verkställts under detta kvartal och två hr avslutats. 

Inga ej verkställda gynnande beslut från vuxenenheten har inrapporterats till IVO under perioden 
2022-04-01 till 2022-06-30. 

Inga ej verkställda gynnande beslut från familjeenheten har inrapporterats till IVO under perioden 
2022-04-01 till 2022-06-30. 

 

Ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, LSS samt socialtjänstlagen, SoL. 
 

Sammandrag av redovisningen för perioden 2022-04-01 till 2022-06-30 visar tio beslut enligt lagen 
om stöd och service till viss funktionshindrade (LSS) och tre beslut enligt socialtjänstlagen (SoL), som 
inrapporterats och avser ej verkställda gynnande beslut inom 3 månader.  

Ärenden enligt SoL gäller beslut om boendestöd, kontaktperson och korttidsvistelse. Två av de 
inrapporterade besluten är från tidigare kvartalsrapportering, inga beslut har verkställts under detta 
kvartal.  

I ärenden enligt LSS gällande ledsagarservice, avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse samt bostad 
med särskild service är åtta av dessa från tidigare kvartalsrapportering. Ett beslut har verkställts under 
detta kvartal och ett har avslutats. 

Såväl inom LSS som SoL beror de gynnande beslut som ej kunnat verkställas på att den enskilde 
tackat nej till erbjuden insats, tagit tillbaka sin ansökan eller att det varit svårt att hitta lämplig 
uppdragstagare. Bostadsbristen är också en betydande faktor. Pandemin har även bidragit till att 
verkställigheten av vissa beslut har dragit ut på tiden eller att den sökande har valt att avvakta på en 
uppstart av insatsen. 

 

 

Ivan Stipić 

Förvaltningschef     



 
 

Datum 

2022-09-05 
Diarienummer 

IF 2022-00089 

 
 

 
 

Josefine Jönsson 
0300-838345 
Nämndsekreterare 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Sammanställning av ej verkställda beslut inrapporterade till IVO kvartal 2, 2022 

 
Beslut enligt Socialtjänstlagen 4:1 

 

 

Insats Antal 
beslut/ 
nya 
beslut 

Orsak Varav verkställda/ avslutade 
under kvartal 4 

Kontaktfamilj och 
kontaktperson  
SoL 4:1 
 

10 10 annat skäl 
 

1 verkställt 
7 ej verkställda 
2 avslutade 

Öppenvårdsverksamhet  
SoL 4:1 
 

0   

Summa beslut 10 10 10 

Insats Antal 
beslut/ 
nya 
beslut  

Orsak Varav verkställda/ avslutade 
under kvartal 4 

Boendestöd enligt SoL 4:1 1 1 tackat nej 
 

1 ej verkställt 

Kontaktperson enligt SoL 
4:1 
 

1, varav  
1 nytt 

1 tackat nej 
 

1 ej verkställt 

Bostad med särskild 
service enligt SoL 5:5 eller 
5:7 
 

   

Korttidsvistelse i form av 
läger enligt SoL 4:1 
 

1 1 tackat nej 1 ej verkställt 

Avlösning i hemmet enligt 
SoL 4:1 
 

   

Summa beslut 3 3 3 
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Beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

 

 

 

 

Ivan Stepic  

Förvaltningschef     

Insats Antal 
beslut/ 
nya 
beslut 

Orsak Varav verkställda/avslutade 
under kvartal 4 

Personlig assistans  
LSS 9.2 § 
 

   
 
 

Ledsagarservice  
LSS 9.3 § 
 

1, varav 
1 nytt 

1 tackat nej 
 

1 ej verkställt 
 
 

Kontaktperson  
LSS 9.4 § 
 
 

   

Avlösarservice i hemmet 
LSS 9.5 § 
 

1 1 tackat nej 
 

1 avslutat 
 
 

Korttidsvistelse 
LSS 9.6 § 
 
 

2 2 tackat nej 2 ej verkställda 

Bostad med särskild 
service LSS 9.8 § 
 

   
 
 

Bostad med särskild 
service LSS 9.9 § 

6, varav 
1 nytt 

4 tackat nej 
2 resursbrist, saknar lämpligt boende 

1 verkställt 
5 ej verkställda 
 

Daglig verksamhet  
LSS 9.10 § 

   
 
 

Summa beslut 10 10 10 



Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut inrapporterade till IVO kvartal 3-4 2021 kvartal 1-2 2022

Beslut enligt Socialtjänstlagen 4:1

Bistånd
Antal 
beslut Antal beslut Antal beslut

Antal 
beslut Orsak Orsak Orsak Orsak Verkställda Verkställda Verkställda Verkställda

Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal 1 Kvartal 2

2021 2021 2022 2022 2021 2021 2022 2022 2021 2021 2022 2022
Kontaktfamilj och 15 20 17 10 14 resursbrist19 resursbrist9 resursbrist 10 annat skäl 4 verkställda 3 verkställda 2 verkställda 1 verkställt

kontaktperson SoL 4:1 varav 6 nya varav 9 nya 1 annat skäl 1 tackat nej 6 annat skäl 11 ej verkställda 17 ej verkställda 10 ej verkställda 7 ej verkställda

2 tackat nej 5 avslutade 2 avslutade

Öppenvårdsverksamhet 3 4 1 0 3 annat skäl 4 annat skäl 1 annat skäl 0 3 ej verkställda 1 ej verkställt 1 verkställt 0

SoL 4:1 varav 3 nya varav 1 nytt 3 avslutade

Summa beslut 18 24 18 10 18 24 18 10 18 24 18 10

Bistånd
Antal 
beslut Antal beslut Antal beslut

Antal 
beslut Orsak Orsak Orsak Orsak Verkställda Verkställda Verkställda Verkställda

Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal 1 Kvartal 2

2021 2021 2022 2022 2021 2021 2022 2022 2021 2021 2022 2022
Boendestöd enligt 8 7 2 1 6 annat skäl 5 annat skäl 1 tackat nej 1 tackat nej 1 verkställt 6 verkställda 1 verkställt 1 ej verkställt

SoL 4:1 varav 4 nya varav 1 nytt varav 1 nytt 2 resursbrist 2 resursbrist 1 annat skäl 6 ej verkställda 1 ej verkställda 1 ej verkställt

1 avslutat

Kontaktperson enligt 0 0 0 1 0 0 0 1 tackat nej 0 0 0 1 ej verkställt

SoL 4:1 varav 1 nytt

Bostad med särskild 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

service enligt SoL 5:5

eller 5:7

Korttidsvistelse i form av 0 1 1 1 0 1 annat skäl 1 tackat nej 1 tackat nej 0 1 avslutat 1 ej verkställt 1 ej verkställt

läger enligt SoL 4:1 varav 1 nytt

Avlösning i hemmet enligt 0 0 1 0 0 0 1 tackat nej 0 0 0 1 verkställt 0

SoL 4:1 varav 1 nytt

Summa beslut 8 8 4 3 8 8 4 3 8 8 4 3



Beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Insats
Antal 
beslut Antal beslut Antal beslut

Antal 
beslut Orsak Orsak Orsak Orsak Verkställda Verkställda Verkställda Verkställda

Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal 1 Kvartal 2

2021 2021 2022 2022 2021 2021 2022 2022 2021 2021 2022 2022
Personlig assistans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

enligt LSS 9:2

Ledsagarservice 7 9 5 1 7 annat skäl 8 annat skäl 2 tackat nej 1 tackat nej 7 ej verkställda 4 verkställda 4 verkställda 1 ej verkställt

enligt LSS 9:3 varav 4 nya varav 3 nya varav 1 nytt varav 1 nytt 1 tackat nej 3 annat skäl 4 ej verkställda 1 avslutat

1 avslutat

Kontaktperson 3 2 2 0 3 annat skäl 2 annat skäl 1 tackat nej 0 1 verkställt 2 ej verkställda 2 verkställda 0

enligt LSS 9:4 varav 1 nytt 1 annat skäl 2 ej verkställda

Avlösarservice i hemmet 4 3 2 1 1 tackat nej 3 annat skäl 1 tackat nej 1 tackat nej 3 ej verkställda 2 ej verkställda 1 verkställt 1 avslutat

enligt LSS 9:5 varav 1 nytt 3 annat skäl 1 annat skäl 1 avslutat 1 avslutat 1 ej verkställt

Korttidsvistelse 1 1 2 2 1 tackat nej 1 tackat nej 1 tackat nej 2 tackat nej 1 ej verkställt 1 ej verkställt 2 ej verkställda 2 ej verkställda

enligt LSS 9:6 varav 1 nytt 1 annat skäl

Bostad med särskild service 1 1 0 0 1 resursbrist 1 resursbrist 0 0 1 ej verkställt 1 avslutat 0 0

enligt LSS 9:8

Bostad med särskild service 9 7 7 6 7 tackat nej 6 tackat nej 1 tackat nej 4 tackat nej 2 verkställda 7 ej verkställda 1 avslutat 1 veekställt

enligt LSS 9:9 varav 1 nytt varav 1 nytt 1 resursbrist 1 reursbrist 6 resursbrist 2 resursbrist 7 ej verkställda 6 ej verkställda 5 ej verkställda

1 annat skäl

Daglig verksamhet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

enligt LSS 9:10

Summa beslut 25 23 18 10 25 23 18 10 25 23 18 10



Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut inrapporterade till IVO kvartal 2 2021 och kvartal 2 2022

Beslut enligt Socialtjänstlagen 4:1

Bistånd
Antal 
beslut Antal beslut Orsak Orsak Verkställda Verkställda

Kvartal 2 Kvartal 2 Kvartal 2 Kvartal 2 Kvartal 2 Kvartal 2

2021 2022 2021 2022 2021 2022
Kontaktfamilj och 14 10 10 resursbrist10 annat skäl1 verkställt 1 verkställt

kontaktperson SoL 4:1 varav 7 nya 4 annat skäl 9 ej verkställda7 ej verkställda

4 avslutade 2 avslutade

Öppenvårdsverksamhet 2 0 2 annat skäl 0 0 0

SoL 4:1

Summa beslut 16 10 16 10 16 10

Bistånd
Antal 
beslut Antal beslut Orsak Orsak Verkställda Verkställda

Kvartal 2 Kvartal 2 Kvartal 2 Kvartal 2 Kvartal 2 Kvartal 2

2021 2022 2021 2022 2021 2022
Boendestöd enligt 6 1 5 annat skäl 1 tackat nej 1 verkställt 1 ej verkställt

SoL 4:1 varav 3 nya 1 resursbrist 4 ej verkställda

1 avslutat

Kontaktperson enligt 0 1 0 1 tackat nej 0 1 ej verkställt

SoL 4:1 varav 1 nytt

Bostad med särskild 0 0 0 0 0 0

service enligt SoL 5:5

eller 5:7

Korttidsvistelse i form av 0 1 0 1 tackat nej 0 1 ej verkställt

läger enligt SoL 4:1

Avlösning i hemmet enligt 0 0 0 0 0 0

SoL 4:1

Summa beslut 6 3 6 3 6 3



Beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Insats
Antal 
beslut Antal beslut Orsak Orsak Verkställda Verkställda

Kvartal 2 Kvartal 2 Kvartal 2 Kvartal 2 Kvartal 2 Kvartal 2

2021 2022 2021 2022 2021 2022
Personlig assistans 0 0 0 0 0 0

enligt LSS 9:2

Ledsagarservice 5 1 5 annat skäl 1 tackat nej 2 verkställda 1 ej verkställt

enligt LSS 9:3 varav 1 nytt 3 ej verkställda

Kontaktperson 3 0 3 annat skäl 0 1 verkställt 0

enligt LSS 9:4 varav 1 nytt  3 ej verkställda

Avlösarservice i hemmet 4 1 2 tackat nej 1 tackat nej 1 verkställt 1 avslutat

enligt LSS 9:5 varav 1 nytt 2 annat skäl 2 ej verkställda

1 avslutat

Korttidsvistelse 6 2 2 tackat nej 2 tackat nej 4 verkställda 2 ej verkställda

enligt LSS 9:6 varav 1 nytt 4 annat skäl 1 ej verkställt

1 avslutat

Bostad med särskild service 1 0 1 resursbrist 0 1 ej verkställt 0

enligt LSS 9:8

Bostad med särskild service 11 6 6 tackat nej 4 tackat nej 3 verkställda 1 veekställt

enligt LSS 9:9 varav 3 nya varav 1 nytt 4 resursbrist 2 resursbrist 8 ej verkställda5 ej verkställda

1 annat skäl

Daglig verksamhet 0 0 0 0 0 0

enligt LSS 9:10

Summa beslut 30 10 30 10 30 10
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§ 353 Dnr 2022-00422 
Överföring av budgetansvar avseende boende för nyanlända 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige överför budgetansvar för boende för nyanlända från 
kommunstyrelsen till nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, vilket för 2022 är 
4 722 000 kronor och för 2023 4 850 000 kronor. 

Sammanfattning av ärendet 
I kommunstyrelsens reglemente framgår att ”Kommunstyrelsen leder, beslutar och 

samordnar en sammanhållen etablerings- och integrationsverksamhet för nyanlända 
invandrare och ensamkommande barn utifrån av kommunfullmäktige fastställda 
etablerings- och integrationsmål samt kvalitetsnivå.” Även nämnden för Gymnasium 

& Arbetsmarknad har i sitt reglemente fått uppdrag av kommunfullmäktige inom 
området. I nämndens reglemente framgår att ” Nämnden ansvarar för att utveckla och 

driva arbetet med etablering av ensamkommande barn, ensamstående vuxna och 
familjer.”  

Kommunstyrelsen ansvarar med andra ord något förenklat för planering och 
samordning och nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad ansvarar för 
mottagandet på individnivå. 

För att kunna genomföra sitt uppdrag har kommunstyrelsen budgetmedel som är 
avsedda för kostnader som kommunen får för boende för målgruppen. Pengarna 
används då kommunens kostnader för tillfälliga bostäder är högre än vad som täcks 
av ersättningar från staten, samt då kommunen får kostnader för tomhyror, det vill 
säga då en lägenhet tillfälligt står utan hyresgäst. De medel som avser 2022 finns i 
kommunstyrelsens budget för att hantera boendekostnader uppgår till 4 722 000 
kronor. Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad har inga medel avsatta för 
kostnader kopplade till boende för nyanlända.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-10-11 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Monica Neptun (L) yrkar att ärendet återremitteras så att det kan genomföras en risk- 
och konsekvensanalys av förslaget. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
Kommunstyrelsens förvaltnings respektive Monica Neptuns (L) yrkande om 
återremiss. 

Ordförande (M) prövar först Monica Neptuns (L) yrkande om återremiss och finner 
att ärendet ska avgöras idag. 
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Ordföranden (M) prövar därefter kommunstyrelsens förvaltnings förslag och finner 
att arbetsutskottet bifaller det.  



 
 

Datum 

2022-10-11 
Diarienummer 

KS 2022-00422 

 
 

 
Kommunledningskontoret 

Malin Larsson 
0734-344265 
Controller 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Överföring av budgetansvar avseende boende för nyanlända 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige överför budgetansvar för boende för nyanlända från kommunstyrelsen till 
nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, vilket för 2022 är 4 722 000 kronor och för 2023 
4 850 000 kronor. 

Sammanfattning av ärendet 
I kommunstyrelsens reglemente framgår att ”Kommunstyrelsen leder, beslutar och samordnar en 

sammanhållen etablerings- och integrationsverksamhet för nyanlända invandrare och ensamkommande 
barn utifrån av kommunfullmäktige fastställda etablerings- och integrationsmål samt kvalitetsnivå.” 
Även nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad har i sitt reglemente fått uppdrag av 
kommunfullmäktige inom området. I nämndens reglemente framgår att ” Nämnden ansvarar för att 

utveckla och driva arbetet med etablering av ensamkommande barn, ensamstående vuxna och 
familjer.”  

Kommunstyrelsen ansvarar med andra ord något förenklat för planering och samordning och nämnden 
för Gymnasium & Arbetsmarknad ansvarar för mottagandet på individnivå. 

För att kunna genomföra sitt uppdrag har kommunstyrelsen budgetmedel som är avsedda för kostnader 
som kommunen får för boende för målgruppen. Pengarna används då kommunens kostnader för 
tillfälliga bostäder är högre än vad som täcks av ersättningar från staten, samt då kommunen får 
kostnader för tomhyror, det vill säga då en lägenhet tillfälligt står utan hyresgäst. De medel som avser 
2022 finns i kommunstyrelsens budget för att hantera boendekostnader uppgår till 4 722 000 kronor. 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad har inga medel avsatta för kostnader kopplade till boende 
för nyanlända.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-10-11 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 



 KUNGSBACKA KOMMUN 
 2 (2) 

 

Beskrivning av ärendet 
Såväl kommunstyrelsens som nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad har av kommunfullmäktige 
fått i uppdrag att ansvara för olika delar av kommunens uppgifter gällande mottagande av nyanlända. 

Utifrån gällande ansvarsfördelning är det rimligt att medel som ska täcka kostnader som uppstår vid 
olika bostadslösningar överförs ifrån kommunstyrelsen till nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
då dessa kan kopplas till den verksamhet som nämnden bedriver. För 2022 föreslår kommunstyrelsens 
förvaltning att kommunstyrelsens budgetutrymme om 4 722 000 kr överförs till nämnden för 
Gymnasium & Arbetsmarknad. Den ekonomiska justeringen medför ingen förändring i 
kommunstyrelsens eller nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknads uppdrag och ansvar. 

Hur kommunens kostnader för boende för nyanlända kommer att utvecklas över tid är svårt att förutse 
och avgörs av antalet anvisade nyanlända samt hur flexibla hyreslösningar kommunen kan skapa. 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad samarbetar med nämnden för Service i arbetet med att 
hitta boende för målgruppen samt med Eksta bostads AB som genom dotterbolaget Tempohus har 68 
lägenheter för denna grupp. Prognosticerad nettokostnad för innevarande år är i nivå med budgeterat 
utrymme. 

 

Malin Aronsson      Lovisa Eld 

Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef 
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§ 359 Dnr 2022-00278 
Taxa för plan- och byggverksamhet 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar Taxa för plan- och byggverksamheten i Kungsbacka 
kommun, daterad 2022-09-22. 

Taxan träder i kraft den 1 januari 2023 och tillämpas på de ärenden som kommer in 
från och med denna tidpunkt. 

Kommunfullmäktige beslutar att avgiften per timme för tjänster enligt tabell A sätts 
till 1 250 kronor och för tjänster enligt tabell B till 1 000 kronor.  

Kommunfullmäktige ger byggnadsnämnden respektive kommunstyrelsen i uppdrag 
att årligen justera avgiftsbeloppen för respektive verksamhet i enlighet med taxans 
bestämmelse 4. Indexjustering av taxan. 

Sammanfattning av ärendet 
Taxan för Kungsbacka kommuns plan- och byggverksamhet är en gemensam taxa för 
kommunens plan- och byggverksamhet. Avgift tas ut enligt de grunder eller principer 
som framgår av 2 kap. 6 § kommunallagen (KL) samt i 12 kap. 8-11 §§ plan- och 
bygglagen (PBL). Lagarna ger kommunen rätt att ta ut avgifter av den som ansöker, 
för att täcka kommunens kostnader för handläggningen.   

Taxan har genomgått flera omarbetningar över tid i syfte att ge en mer lättförståelig 
och förutsägbar avgiftsberäkning. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit 
fram  stödmaterial för konstruktion av PBL-taxan där avgifterna beräknas med 
genomsnittlig handläggningstid multiplicerat med fastställd timavgift. Kommunens 
befintliga taxa är sedan 2019 till största delen baserad på SKR:s beräkningsmodell. 
De delar som rör planverksamheten beräknas dock även fortsatt i enlighet med en 
formel och milliprisbasbelopp (mPBB).  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, 2022-09-22 
Taxa för plan- och byggverksamhet i Kungsbacka kommun, daterad 2022-09-22 
Taxa för plan- och byggverksamhet i Kungsbacka kommun, färgmarkerad med 
kommunstyrelsens förvaltnings tillägg och ändringar, 2022-09-22 
Timberäkningar för Taxa för Kungsbacka kommuns plan- och bygglovsverksamhet, 
2022-09-22 
Byggnadsnämnden 2022-08-25, § 224 
Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-06-22 
Taxa för plan- och byggverksamhet, 2020-09-08 § 97  
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Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
Kommunstyrelsens förvaltnings. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det.  



 
 

Datum 

2022-09-22 
Diarienummer 

KS 2022-00278 

 
 

 
Kommunledningskontoret 

Lotta Gradén 
0300-834230 
Specialist kvalitet & internkontroll 

1 (3)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Taxa för plan- och byggverksamhet  
 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar Taxa för plan- och byggverksamheten i Kungsbacka kommun, daterad 
2022-09-22. 

Taxan träder i kraft den 1 januari 2023 och tillämpas på de ärenden som kommer in från och med 
denna tidpunkt. 

Kommunfullmäktige beslutar att avgiften per timme för tjänster enligt tabell A sätts till 1 250 kronor 
och för tjänster enligt tabell B till 1 000 kronor.  

Kommunfullmäktige ger byggnadsnämnden respektive kommunstyrelsen i uppdrag att årligen justera 
avgiftsbeloppen för respektive verksamhet i enlighet med taxans bestämmelse 4. Indexjustering av 
taxan. 

Sammanfattning av ärendet 
Taxan för Kungsbacka kommuns plan- och byggverksamhet är en gemensam taxa för kommunens 
plan- och byggverksamhet. Avgift tas ut enligt de grunder eller principer som framgår av 2 kap. 6 § 
kommunallagen (KL) samt i 12 kap. 8-11 §§ plan- och bygglagen (PBL). Lagarna ger kommunen rätt 
att ta ut avgifter av den som ansöker, för att täcka kommunens kostnader för handläggningen.   

Taxan har genomgått flera omarbetningar över tid i syfte att ge en mer lättförståelig och förutsägbar 
avgiftsberäkning. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram  stödmaterial för konstruktion 
av PBL-taxan där avgifterna beräknas med genomsnittlig handläggningstid multiplicerat med fastställd 
timavgift. Kommunens befintliga taxa är sedan 2019 till största delen baserad på SKR:s 
beräkningsmodell. De delar som rör planverksamheten beräknas dock även fortsatt i enlighet med en 
formel och milliprisbasbelopp (mPBB).  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, 2022-09-22 
Taxa för plan- och byggverksamhet i Kungsbacka kommun, daterad 2022-09-22 
Taxa för plan- och byggverksamhet i Kungsbacka kommun, färgmarkerad med kommunstyrelsens 
förvaltnings tillägg och ändringar, 2022-09-22 
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Timberäkningar för Taxa för Kungsbacka kommuns plan- och bygglovsverksamhet, 2022-09-22 
Byggnadsnämnden 2022-08-25, § 224 
Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-06-22 
Taxa för plan- och byggverksamhet, 2020-09-08 § 97  

Beslutet skickas till 
Byggnadsnämnden, Samhällsbyggnadskontoret 

Beskrivning av ärendet 
Taxan för Kungsbacka kommuns plan- och byggverksamhet är en gemensam taxa för kommunens 
plan- och byggverksamhet och anpassad till vårt processorienterade arbetssätt. Avgift tas ut enligt de 
grunder eller principer som framgår av 2 kap. 6 § kommunallagen (KL) samt i 12 kap. 8-11 § plan- 
och bygglagen (PBL). Lagarna ger kommunen rätt att ta ut avgifter av den som ansöker, för att täcka 
kommunens kostnader för handläggningen. Avgiften får inte vara högre än den genomsnittliga 
kostnaden för den typ av besked, beslut eller handläggning som avgiften avser.  

Taxan har genomgått flera omarbetningar över tid i syfte att ge en mer lättförståelig och förutsägbar 
avgiftsberäkning. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram mallar och stödmaterial för 
konstruktion av PBL-taxan där avgifterna beräknas med genomsnittlig handläggningstid multiplicerat 
med fastställd timavgift. Kommunens befintliga taxa är sedan 2019 till största delen baserad på SKR:s 
underlag. De delar som rör planverksamheten beräknas fortsatt i enlighet med en formel som framgår i 
underlaget med timberäkningar för taxan och milliprisbasbelopp (mPBB).  

I den nu genomförda översynen av taxan har samtliga avgifter tillhörande byggverksamhetens 
ärendetyper bearbetats för att bättre avspegla den faktiska tidsåtgång som krävs. Till följd av detta har 
genomsnittliga handläggningstider justerats och antal timmar för administrativa åtgärder i ärenden 
avseende lov och förhandsbesked minskats då dessa handläggningsmoment bedöms vara av enklare 
slag och ta mindre tid i anspråk. Även det effektiviserings- och automatiseringsarbete som har 
vidtagits av bygg- och miljöförvaltningen för vissa arbetsmoment bidragit till att genomsnittlig 
tidsåtgång minskar. Bygg- och miljöförvaltningen redogör i sin tjänsteskrivelse för ändringarna mer i 
detalj. 

I de delar som avser planverksamheten har inga direkta förändringar införts förutom en översyn av 
timkostnaden.  

En ny genomlysning av den gemensamma plan- och byggtaxan kommer att ske under 2023 i syfte att 
göra den enklare att förstå och tillämpa. 
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Timkostnadsberäkningar 
En ny beräkning av timkostnaden har genomförts avseende tjänster enligt taxetabeller A för lov, 
anmälan med mera. SKR:s mall har använts för beräkningen som visar på en timkostnad om 1 250 kr 
per timme. Förslaget till ny timavgift för avgifter enligt tabell A föreslås till 1 250 kronor per timme. 

Timavgifterna i taxetabeller B för fysisk planering beräknas utifrån ett snitt av kommunens 
personalkostnader inom verksamheten. Timavgiften har tidigare varit differentierad mellan olika 
personalkategorier men med ett genomsnitt om 1 000 kronor per timme.  Förslaget till ny timavgift för 
avgifter enligt tabell B är att avgiften ska vara enhetlig och sättas till 1 000 kronor per timme.  

Kommunstyrelsens förvaltnings beredning 
I kommunstyrelsens förvaltnings beredning av taxan har översyn genomförts av modellen för 
indexuppräkning och avgiftsjustering och därefter förtydligats. Där milliprisbasbelopp (mPBB) 
förekommer används det av regeringen fastställda beloppet för aktuellt avgiftsår. Den nu föreslagna 
taxan är beräknad med prisbasbeloppet för 2023 som fastställdes av regeringen i september 2022. 

Taxan har fått ett nytt grafiskt utförande i enlighet med kommunens riktlinjer för styrdokument. 

 

Malin Aronsson     Lovisa Eld 

Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef 
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TAXA FÖR KUNGSBACKA KOMMUNS PLAN- OCH BYGGVERKSAMHET 

1. Inledande bestämmelser 

Taxan tillämpas avseende nedanstående punkter i den utsträckning som närmare föreskrivs i nedanstående 
taxebestämmelser. 

1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och 
ingripandebesked,  

2. beslut om lov 
3. tekniska samråd och slutsamråd, 
4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen, 
5. upprättande av nybyggnadskartor. 
6. framställning av arkivbeständiga handlingar, 
7. expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41-41 b §§ plan- och bygglagen (PBL), och 
8. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.  

Kommunen tar ut planavgift enligt 12 kap 9 § PBL för att täcka programkostnader och kostnader för andra 
åtgärder som behövs för att upprätta eller ändra detaljplaner eller områdesbestämmelser, om 
byggnadsnämnden ger bygglov för nybyggnad eller ändring av en byggnad, eller annan anläggning  
(16 kap 7 § PBL) och den fastighet som bygglovet avser har nytta av planen eller områdesbestämmelserna. 

Taxan är beslutad med stöd av 12 kap 8 § plan- och bygglagen (PBL), (2010:900) 

2. Beräkningsgrunder  

Avgift tas ut enligt de grunder eller principer som framgår av 2 kap 6 § kommunallagen (KL) samt i 12 kap 
10 § PBL. Kommunen får inte ta ut högre avgifter än den genomsnittliga självkostnaden för den typ av 
besked, beslut eller handläggning som avgiften gäller. Vid beräkningen av självkostnaderna får alla relevanta 
direkta och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov till ingå i beräkningen. Exempel på direkta 
kostnader är personalkostnader, personalomkostnader, material och utrustning. Exempel på indirekta 
kostnader är lokalkostnader, administrationskostnader och fördelade gemensamma kostnader.  

Handläggningskostnaden per timme i tabell A1-A21 har beräknats genom att kommunens genomsnittliga 
kostnad i kronor per år för en handläggare inom myndighetsområdet dividerats med den genomsnittliga 
handläggningstiden per handläggare. Beräkningen har gjorts i en mall som SKR tagit fram för ändamålet. 

Beloppen i taxetabellerna A1-A21 har beräknats genom att den beräknade handläggningskostnaden per 
timme för verksamheten har multiplicerats med en genomsnittlig tidsåtgång för den typ av ärende som 
åtgärden avser.  

I tabell A22, A23, B4, B7 och B8 beräknas avgiften i enlighet med en formel. I tabell B6 framgår princip för 
beräkning av handläggningskostnad per timme, se även tabell B5. Prisbasbelopp fastställs årligen av 
regeringen. I formelberäkning används en tusendels prisbasbelopp, milliprisbasbelopp (mPBB). 
Areabestämning i de fall där beräkning av BTA, BYA och OPA förekommer, används mätregler enligt 
Svensk Standards senaste upplaga.  

Gällande taxa  

Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet inkommer.  

Program- och plankostnadsavtal  
Avtal om program- och plankostnader med mera kan tecknas mellan kommunen och fastighetsägare, även 
kallad exploatör. I avtalet regleras de verkliga kostnader som kommunen har för att föra planförslaget till 
antagande. Avtalet reglerar förutsättningar och principer som gäller vid framtagande av planprogram och 
detaljplan, till exempel ansvars- och kostnadsfördelning, ersättning om planarbete avbryts, övriga åtaganden 
m.m. När kostnaden har reglerats genom avtal blir det inte aktuellt med uttag av planavgift i samband med 
bygglov.  
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Ansökan om planbesked  

Avgift tas ut för handläggning av ansökan och beslut om planbesked. Avgift för planbesked tas ut även om 
beslutet är att kommunen inte avser att pröva den begärda åtgärden genom planläggning. 

Principavtal och exploateringsavtal  
Principavtal och exploateringsavtal kan tecknas mellan kommunen och fastighetsägare även kallad 
exploatör, enligt kommunens riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal. I de fall där 
exploateringsavtal är aktuellt ska principavtal tecknas mellan kommunen och exploatören innan 
detaljplanearbete påbörjas, med undantag av när det är uppenbart obehövligt. Principavtalet reglerar också 
den huvudsakliga fördelningen av kostnader och ansvar för detaljplanens genomförande, vilket får sin 
slutliga reglering i exploateringsavtalet. I avtalen regleras därmed även de kostnader kommunen har för 
nedlagd tid avseende genomförandet av detaljplanen.  

Exploateringsavtalet förhandlas löpande under planprocessen och ska vara undertecknat av exploatören före 
detaljplanen antas av byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige. Detaljplanen antas efter att 
kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige godkänt exploateringsavtalet.  

Planavgift vid bygglov  
Planavgift tas ut i samband med bygglov när det inte är praktiskt genomförbart att teckna program- och 
plankostnadsavtal till exempel när många fastighetsägare ingår i planområdet. Planavgift tas ut i samma 
omfattning som vid ett planenligt bygglov i det fall bygglov beviljas med liten avvikelse.  

Kommunens principer för uttag av planavgift genom bygglov och justeringsfaktor (N) framgår av tabell B7.  

Rätten att fatta beslut om ändring av justeringsfaktorn (N) delegeras till byggnadsnämnden. 

Timdebitering  
För vissa ärendetyper anges ”Timdebitering”. I dessa fall beräknas avgiften genom att den framräknade 
handläggningskostnaden per timme multipliceras med antalet nedlagda timmar i ärendet. Med 
handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman har använt för inläsning av ärendet, 
kontakter med parter, samråd med andra myndigheter, inspektioner och kontroller, restid, beredning i övrigt i 
ärendet samt föredragning och beslut.  

Handläggningskostnad  
A – Taxetabeller för lov anmälan m.m.: Handläggningskostnaden per timme är 1 250 kronor. 

B – Taxetabeller för fysisk samhällsplanering: Handläggningskostnaden per timme är 1 000 kronor.  

Tidsersättning  
Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar byggnadsnämnden, inom sitt 
verksamhetsområde och kommunstyrelsen inom sitt verksamhetsområde, om skälig avgift grundad på 
tidsersättning. 

Höjning/sänkning av avgift 

Finner byggnadsnämnden, inom sitt verksamhetsområde eller kommunstyrelsen inom sitt 
verksamhetsområde, att det finns skäl som motiverar en höjning eller sänkning av avgiften, äger nämnden för 
visst slag av ärende eller för särskilt uppdrag besluta om detta. 

3. Mervärdesskatt 

Mervärdesskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning.  

Mervärdesskatt tas däremot ut på avgifter enligt tabell A16, A22, A23 och B6. 
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4. Ändring av taxan  

Ändringar av taxan beslutas av kommunfullmäktige. 

Indexjustering av avgiftsbelopp 

Avgiftsbeloppen i tabell A 1-21 i denna taxa är bestämda med utgångspunkt från kostnadsläge och Prisindex 
för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla. 

Byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att justera avgiftsbeloppen (fasta 
avgifter och timavgifter) i tabell A 1-21 i denna taxa med den procentsats för PKV som är publicerad på 
SKR:s webbplats för oktober månad året före avgiftsåret. 

Avgiftsbeloppen i tabell A 22-23 samt tabell B i denna taxa är bestämda med utgångspunkt från 
milliprisbelopp (mPBB) för innevarande kalenderår. 

5. Övriga upplysningar 

Betalning av avgift  
Avgift enligt denna taxa betalas av sökanden/beställaren mot faktura när denne erhållit kommunens beslut, 
beställd handling levererats eller beställd åtgärd vidtagits.  

Avgift får även tas ut i förskott. 

Icke utnyttjade bygglov 
På sökandens begäran sker avräkning av preliminärt debiterade avgifter för åtgärder efter beslut om bygglov 
vilka byggnadsnämnden inte har vidtagit. I de fall bygglovet inte har utnyttjats sker återbetalning tidigast när 
bygglovet har upphört att gälla.  

Ränta utgår inte på belopp som återbetalas respektive tilläggsdebiteras.  

Tid för begäran om återbetalning hanteras enligt preskriptionslagen, det vill säga preskription sker i regel 
efter tio år. 

Dröjsmålsränta  

Betalas inte avgift vid den förfallodag som anges i fakturan utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen från 
förfallodagen till dess betalning sker. 

Upplysning om överklagande  

Kommunfullmäktiges beslut om taxa kan överklagas i den ordning som föreskrivs för laglighetsprövning 
enligt kommunallagen 10 kap (13 kap 1 § PBL).  

Kommunens beslut om avgift kan överklagas genom förvaltningsbesvär. Den som vill överklaga ska lämna 
handlingarna till kommunen inom tre veckor från den dag beslutet har tagits emot. Kommunen prövar om 
överklagandet har kommit in i rätt tid  

Därefter överlämnas handlingarna till Länsstyrelsen som prövar överklagandet, som första instans (13 kap 3 
§ PBL).  



  Sida 5 av 23 

  

TAXA FÖR KUNGSBACKA KOMMUNS PLAN- OCH BYGGVERKSAMHET 

A Taxetabeller för lov, anmälan mm 
    

A 1 Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader  

Ärendetyp Avgift 
A 1.1 Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus 

 
I kostnaden ingår även tillhörande komplementåtgärder som 
garage, carportar, förråd samt rivning, mur och eldstad 
förutsatt att det ingår i samma ansökan. 

Planenligt 31 250 kr 

A 1.2 Liten avvikelse 36 250 kr 

A 1.3 Med gällande 
förhandsbesked 

35 000 kr 

A 1.4 Utanför planlagt område 
och utan förhandsbesked 

47 500 kr 

A 1.5 Nybyggnad av ett fritidshus 
 
I kostnaden ingår även tillhörande komplementåtgärder som 
garage, carportar, förråd samt rivning, mur och eldstad 
förutsatt att det ingår i samma ansökan. 

Planenligt 28 750 kr 

A 1.6 Liten avvikelse 33 750 kr 

A 1.7 Med gällande 
förhandsbesked 

32 500 kr 

A 1.8 Utanför planlagt område 
och utan förhandsbesked 

40 000 kr 

A 1.9 Nybyggnad av komplementbyggnad, med tekniskt samråd  
 
Till exempel större garage, förråd, gästhus samt båthus. 

Planenligt 18 750 kr 

A 1.10 Liten avvikelse 22 500 kr 

A 1.11 Utanför planlagt område 22 500 kr 

A 1.12 Nybyggnad av komplementbyggnad, utan tekniskt samråd 
 
Till exempel mindre garage, förråd, gästhus samt båthus. 

Planenligt 10 000 kr 

A 1.13 Liten avvikelse 13 750 kr 

A 1.14 Utanför planlagt område 13 750 kr 

A 1.15 Tillbyggnad, med tekniskt samråd 
 
Till exempel större ändringar av en- och tvåbostadshus som 
innebär en ökning av byggnadens volym där en 
kontrollansvarig krävs, exempelvis tillbyggnader i två plan 
och badrum. 

Planenligt 18 750 kr 

A 1.16 Liten avvikelse 22 500 kr 

A 1.17 Utanför planlagt område 22 500 kr 

A 1.18 Tillbyggnad, utan tekniskt samråd 
 
Till exempel mindre ändringar som innebär en ökning av 
byggnadens volym, exempelvis tillbyggnader av en- och 
tvåbostadhus, garage och förråd. 

Planenligt 10 000 kr 

A 1.19 Liten avvikelse 13 750 kr 

A 1.20 Utanför planlagt område 13 750 kr 

A 1.21 Tillbyggnad och nybyggnad av mycket enkel karaktär, utan 
tekniskt samråd 
 
Till exempel oisolerade växthus, uterum och skärmtak. 

Planenligt 5 625 kr 

A 1.22 Liten avvikelse 8 125 kr 

A 1.23 Utanför planlagt område 8 125 kr 

A 1.24 Utvändig ändring, med tekniskt samråd 
 
Till exempel där fasadändringen påverkar den bärande 
konstruktionen. 

Planenligt 15 625 kr 

A 1.25 Liten avvikelse 16 875 kr 

A 1.26 Utvändig ändring, utan tekniskt samråd 
 

Planenligt 5 000 kr 

file:///C:/Users/christina.nordberg/Kungsbacka%20kommun/BF%20MH%20ledningsgrupp%20-%20Dokument/STABEN/Taxor/Taxa%20f%c3%b6r%20Plan-%20och%20Byggverksamhet%202023/Uppdatering%20220314%20timber%c3%a4kningar%20bygglovstaxan.xls%23TblTid1
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A 1.27 Till exempel mindre fasadändring som insättning av fönster 
och dörr, samt byte av fasadmaterial. 

Liten avvikelse 6 250 kr 

A 1.28 All övrig ändring, med tekniskt samråd 
 
Till exempel ändrad användning från bostad till kontor, 
frisör, restaurang eller hunddagis där kontrollansvarig krävs. 

Planenligt 18 125 kr 

A 1.29 Liten avvikelse 23 125 kr 

A 1.30 Utanför planlagt område 23 125 kr 

A 1.31 All övrig ändring, utan tekniskt samråd 
 
Till exempel ändrad användning från bostad till kontor, 
frisör, restaurang eller hunddagis. 

Planenligt 11 875 kr 

A 1.32 Liten avvikelse 16 875 kr 

A 1.33 Utanför planlagt område 16 875 kr 

A 1.34 Per styck för nybyggnad av fler likartade en- eller 
tvåbostadshus utöver det första, i en och samma ansökan 
(gruppbebyggelse) 

  50 % avdrag 
från full avgift 
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A 2 Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller 
komplementbyggnader 

Ärendetyp Avgift 
A 2.1 Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd 

 
Till exempel kontor, industri, handel, skola, flerbostadhus. 
 
I kostnaden ingår även tillhörande komplementåtgärder samt 
murar förutsatt att de ingår i samma ansökan. 

Planenligt 21 250 kr 

A 2.2 Liten avvikelse 26 250 kr 

A 2.3 Utanför planlagt område 32 500 kr 

A 2.4 Nybyggnad 0-100  kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd 
 
Till exempel sophus, cykelrum, förråd, carport, sjöbod. 

Planenligt 13 750 kr 

A 2.5 Liten avvikelse 18 750 kr 

A 2.6 Utanför planlagt område 25 000 kr 

A 2.7 Nybyggnad  101-1000 kvm (BTA+OPA) 
 
Till exempel kontor, industri, handel, skola, flerbostadhus. 
 
I kostnaden ingår även tillhörande komplementåtgärder samt 
murar förutsatt att de ingår i samma ansökan. 

Planenligt 47 500 kr 

A 2.8 Liten avvikelse 60 000 kr 

A 2.9 Utanför planlagt område 66 250 kr 

A 2.10 Nybyggnad  1001-5000 kvm (BTA+OPA) 
 
Till exempel kontor, industri, handel, skola, flerbostadhus. 
 
I kostnaden ingår även tillhörande komplementåtgärder samt 
murar förutsatt att de ingår i samma ansökan. 

Planenligt 81 250 kr 

A 2.11 Liten avvikelse 93 750 kr 

A 2.12 Utanför planlagt område 100 000 kr 

A 2.13 Nybyggnad ≥ 5001 kvm (BTA+OPA) 
 
Till exempel kontor, industri, handel, skola, flerbostadhus. 
 
I kostnaden ingår även tilhörande komplementåtgärder samt 
murar förutsatt att de ingår i samma ansökan. 

Planenligt 98 750 kr 

A 2.14 Liten avvikelse 111 250 kr 

A 2.15 Utanför planlagt område 117 500 kr 

A 2.16 Nybyggnad av enkla, oisolerade byggnader, utan tekniskt 
samråd 
 
Till exempel lagertält och lagerlokaler. 

Planenligt 21 250 kr 

A 2.17 Liten avvikelse 22 500 kr 

A 2.18 Utanför planlagt område 28 750 kr 

A 2.19 Tillbyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd 
 
Till exempel tillbyggnader av kontor, industri, handel, skola 
flerbostadshus. Åtgärder som kräver en kontrollansvarig. 

Planenligt 17 500 kr 

A 2.20 Liten avvikelse 22 500 kr 

A 2.21 Utanför planlagt område 22 500 kr 

A 2.22 Tillbyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd 
 
Till exempel tillbyggnader av kontor, industri, handel, skola 
flerbostadshus.  

Planenligt 11 250 kr 

A 2.23 Liten avvikelse 16 250 kr 

A 2.24 Utanför planlagt område 16 250 kr 

A 2.25 Tillbyggnad 101-1000 kvm (BTA+OPA) 
 
Till exempel tillbyggnader av kontor, industri, handel, skola 
flerbostadshus. Åtgärder som kräver en kontrollansvarig. 

Planenligt 42 500 kr 

A 2.26 Liten avvikelse 55 000 kr 

A 2.27 Utanför planlagt område 55 000 kr 

A 2.28 Tillbyggnad ≥ 1001 (BTA+OPA) 
 

Planenligt 70 000 kr 

file:///C:/Users/christina.nordberg/Kungsbacka%20kommun/BF%20MH%20ledningsgrupp%20-%20Dokument/STABEN/1.%20Projekt/1.%20Taxor%20(p%c3%a5g%c3%a5ende%20arbb%20material)/Taxa%20f%c3%b6r%20Plan-%20och%20Byggverksamhet%202023/220428%20timber%c3%a4kningar%20bygglovstaxan.xls%23TblTid2
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A 2.29 Till exempel tillbyggnader av kontor, industri, handel, skola 
flerbostadshus. Åtgärder som kräver en kontrollansvarig. 

Liten avvikelse 82 500 kr 

A 2.30 Utanför planlagt område 82 500 kr 

A 2.31 Utvändig ändring, med tekniskt samråd 
 
Till exempel där fasadändringen påverkar den bärande 
konstruktionen. 

Planenligt 16 250 kr 

A 2.32 Liten avvikelse 21 250 kr 

A 2.33 Utvändig ändring, utan tekniskt samråd 
 
Till exempel mindre fasadändring som insättning av fönster 
och dörr, samt byte av fasadmaterial. 

Planenligt 10 000 kr 

A 2.34 Liten avvikelse 15 000 kr 

A 2.35 All övrig ändring, med tekniskt samråd 
 
Ändrad användning av byggnadens användningssätt från till 
exempel kontor, frisör, verkstad till exempelvis restaurang, 
bostad eller hunddagis där kontrollansvarig krävs. 

Planenligt 41 250 kr 

A 2.36 Liten avvikelse 46 250 kr 

A 2.37 Utanför planlagt område 46 250 kr 

A 2.38 All övrig ändring, utan tekniskt samråd 
 
Ändrad användning av byggnadens användningssätt från till 
exempel kontor, frisör, verkstad till exempelvis restaurang, 
bostad eller hunddagis. 

Planenligt 21 250 kr 

A 2.39 Liten avvikelse 26 250 kr 

A 2.40 Utanför planlagt område 26 250 kr 

A 2.41 Nybyggnad av enklare karaktär 101-1000 kvm 
(BTA+OPA), med tekniskt samråd 
 
Till exempel oisolerat ridhus eller maskinhall. 

Planenligt 31 250 kr 

A 2.42 Liten avvikelse 36 250 kr 

A 2.43 Utanför planlagt område 42 500 kr 

A 2.44 Inglasning av balkong flerbostadshus    5 625 kr 

A 2.45 Ytterligare en inglasning av balkong på samma fastighet i 
ansökningar som omfattar inglasning av flera balkonger 

  1 250 kr 
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A 3 Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar samt inglasning av balkong 

flerbostadshus 

Ärendetyp Avgift 
A 3.1 Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning som följer detaljplan. 5 625 kr 

A 3.2 Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning utanför planlagt 
område, eller som avviker från detaljplan. 

8 125 kr 

A 3.3 Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet i ansökningar som omfattar 
flera skyltar eller ljusanordningar 

1 250 kr 

    
A 4 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1 

Ärendetyp Avgift 
A 4.1 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av nöjesparker, 

djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, 
småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor 

Timdebitering, 
dock minst 2 

timmar 

A 4.2 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag och 
materialgårdar 

Timdebitering, 
dock minst 2 

timmar 

A 4.3 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar och bergrum 
som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift 

Timdebitering, 
dock minst 2 

timmar 

A 4.4 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta cisterner och 
andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för 
varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser 

Timdebitering, 
dock minst 2 

timmar 

A 4.5 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio- eller telemaster 
eller torn 

Timdebitering, 
dock minst 2 

timmar 

A 4.6 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av vindkraftverk som a) 
är högre än 20 meter över markytan b) placeras på ett avstånd från gränsen som är 
mindre än kraftverkets höjd över marken c) monteras fast på en byggnad, eller d) har en 
vindturbin med en diameter som är större än tre meter 

Timdebitering, 
dock minst 2 

timmar 

A 4.7 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av begravningsplatser Timdebitering, 
dock minst 2 

timmar 
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TAXA FÖR KUNGSBACKA KOMMUNS PLAN- OCH BYGGVERKSAMHET 

    
A 5 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och 

plank, parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer) 

Ärendetyp Avgift 
A 5.1 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig 

ändring av mur eller plank, med tekniskt samråd 
Planenligt 13 125 kr 

A 5.2 Liten avvikelse 15 625 kr 

A 5.3 Utanför planlagt område 15 625 kr 

A 5.4 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig 
ändring av mur eller plank, utan tekniskt samråd 

Planenligt 8 125 kr 

A 5.5 Liten avvikelse 10 625 kr 

A 5.6 Utanför planlagt område 10 625 kr 

A 5.7 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig 
ändring av parkeringsplatser utomhus, med tekniskt 
samråd 

Planenligt 13 125 kr 

A 5.8 Liten avvikelse 15 625 kr 

A 5.9 Utanför planlagt område 15 625 kr 

A 5.10 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig 
ändring av parkeringsplatser utomhus, utan tekniskt 
samråd 

Planenligt 8 125 kr 

A 5.11 Liten avvikelse 10 625 kr 

A 5.12 Utanför planlagt område 10 625 kr 

A 5.13 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig 
ändring av transformatorstation, utan tekniskt samråd 

Planenligt 8 125 kr 

A 5.14 Liten avvikelse 10 625 kr 

A 5.15 Utanför planlagt område 10 625 kr 

    
A 6 Tidsbegränsade lov och nytt lov inom ramen för tidigare beviljat lov 

Ärendetyp Avgift 
A 6.1 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär inom ramen för 

tidigare beviljat lov 
50 % avdrag 

från full avgift 
A 6.2 Förlängning av tidsbegränsat lov inom ramen för tidigare beviljat lov 50 % avdrag 

från full avgift 
A 6.3 Ny prövning på grund av ändringar från tidigare beviljat, och med fortfarande gällande 

beslut om, lov 
Timdebitering, 

dock minst 2 
timmar 

A 6.4 Tidsbegränsade lov 25 % avdrag 
från full avgift 

      
A 7 Strandskyddsdispens 

Ärendetyp Avgift 
A 7.1 Strandskyddsdispens 11 250 kr 
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A 8 Anmälningspliktiga åtgärder 

Ärendetyp Avgift 
A 8.1 Rivning av byggnad eller en del av byggnad, med tekniskt samråd 

 
11 875 kr 

A 8.2 Rivning av byggnad eller del av en byggnad, utan tekniskt samråd 
 

5 625 kr 

A 8.3 Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan-och bygglagen (2010:900) har 
undantagits från krav på bygglov, med tekniskt samråd 

8 750 kr 

A 8.4 Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan-och bygglagen (2010:900) har 
undantagits från krav på bygglov, utan tekniskt samråd 

5 000 kr 

A 8.5 Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande 
delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, med tekniskt samråd 

11 875 kr 

A 8.6 Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande 
delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, utan tekniskt samråd 

5 000 kr 

A 8.7 Installation eller väsentlig ändring av hiss 
 

5 000 kr 

A 8.8 Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal 
 

4 375 kr 

A 8.9 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, med tekniskt samråd 10 625 kr 

A 8.10 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, utan tekniskt samråd 4 375 kr 

A 8.11 Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en 
byggnad eller inom en tomt, med tekniskt samråd 

10 625 kr 

A 8.12 Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en 
byggnad eller inom en tomt, utan tekniskt samråd 

4 375 kr 

A 8.13 Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, med tekniskt 
samråd 

13 125 kr 

A 8.14 Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, utan tekniskt 
samråd 

5 000 kr 

A 8.15 Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av 
skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första stycket 5 c 
plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter, med tekniskt samråd 

12 500 kr 

A 8.16 Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av 
skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första stycket 5 c 
plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter, utan tekniskt samråd 

5 000 kr 

A 8.17 Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, med tekniskt samråd 16 875 kr 

A 8.18 Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, utan tekniskt samråd 6 250 kr 

A 8.19 Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a § plan- 
och bygglagen, med tekniskt samråd 
 
Attefallshus 

12 500 kr 

A 8.20 Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a § plan- 
och bygglagen, utan tekniskt samråd 
 
Attefallshus 

6 875 kr 
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TAXA FÖR KUNGSBACKA KOMMUNS PLAN- OCH BYGGVERKSAMHET 

A 8.21 Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4a § 
plan- och bygglagen, med tekniskt samråd 
 
Attefallsbostadshus 

13 125 kr 

A 8.22 Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4a § 
plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd 
 
Attefallsbostadshus 

6 875 kr 

A 8.23 Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen så att 
den blir ett sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen 

6 875 kr 

A 8.24 Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b  § 1 st. 1 plan- och 
bygglagen, med tekniskt samråd 
 
Attefallstillbyggnad 

12 500 kr 

A 8.25 Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b § 1 st 1 plan- och 
bygglagen, utan tekniskt samråd 
 
Attefallstillbyggnad 

6 250 kr 

A 8.26 Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4b § 1 st 2 plan- och bygglagen, 
utan tekniskt samråd 

6 875 kr 

A 8.27 Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4c § plan- och 
bygglagen, med tekniskt samråd 

13 125 kr 

A 8.28 Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4c § plan- och 
bygglagen, utan tekniskt samråd 

6 250 kr 
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A 9 Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder  

Ärendetyp Avgift 
A 9.1 Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd 

 
 

14 375 kr 

A 9.2 Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd 
 

 

8 750 kr 

    
A 10 Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver rivningslov 

Ärendetyp Avgift 
A 10.1 Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd 

 
 

15 625 kr 

A 10.2 Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd 
 

 

10 625 kr 

A 10.3 Åtgärd avseende komplementbyggnad som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd 
 

6 875 kr 

    
A 11 Förhandsbesked 

Ärendetyp Avgift 
A 11.1 Förhandsbesked 

 
Utanför planlagt område 23 125 kr 

A 11.2 Förhandsbesked 
 

Innanför planlagt område 14 375 kr 

    
A 12 Villkorsbesked 

Ärendetyp Avgift 
A 12.1 Villkorsbesked Timdebitering, 

dock minst 2 
timmar 

    
A 13 Ingripandebesked  

Ärendetyp Avgift 
A 13.1 Ingripandebesked Timdebitering, 

dock minst 2 
timmar 
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A 14 Extra platsbesök 

Ärendetyp Avgift 
A 14.1 Ytterligare tekniska samråd, utöver det första, per styck 

 
 

5 000 kr 

A 14.2 Ytterligare arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck 
 

 

5 000 kr 

A 14.3 Ytterligare slutsamråd, utöver det första, per styck 
 

 

5 000 kr 

A 14.4 Ytterligare tekniska samråd, utöver det första, per styck för nybyggnad eller tillbyggnad ≥ 
1001 (BTA+OPA) 

10 000 kr 

A 14.5 Ytterligare arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck för nybyggnad eller tillbyggnad ≥ 
1001 (BTA+OPA) 

10 000 kr 

A 14.6 Ytterligare slutsamråd, utöver det första, per styck för nybyggnad eller tillbyggnad ≥ 1001 
(BTA+OPA) 

10 000 kr 

A 14.7 Ytterligare startbesked, utöver det första per styck 5 000 kr 

A 14.8 Ytterligare startbesked, utöver det första per styck för nybyggnad eller tillbyggnad över 
>1001 (BTA+OPA) 

10 000 kr 

A 14.9 Beslut om ny kontrollansvarig 3 750 kr 
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A 15 Upprättande av nybyggnadskarta 

Ärendetyp Avgift 
A 15.1 För ny- och tillbyggnad inom detaljplanelagt 

område. Fastighetens yta 0–5000 kvm 
Nyupprättande av 
nybyggnadskarta 

9 375 kr 

A 15.2 Kontroll och uppdatering av 
befintlig nybyggnadskarta 

4 375 kr 

A 15.3 För ny- och tillbyggnad inom detaljplanelagt 
område. Fastighetens yta ≥ 5001 kvm 

Nyupprättande av 
nybyggnadskarta 

Timdebitering, 
dock minst 7,5 

timmar 
A 15.4 Kontroll och uppdatering av 

befintlig nybyggnadskarta 
Timdebitering, 
dock minst 3,5 

timmar 
A 15.5 För nybyggnad av bostadshus utanför 

detaljplanelagt område.  
Fastighetens yta 0–5000 kvm 

Nyupprättande av 
nybyggnadskarta 

6 875 kr 

A 15.6 Kontroll och uppdatering av 
befintlig nybyggnadskarta 

3 125 kr 

A 15.7 För nybyggnad av bostadshus utanför 
detaljplanelagt område. 
 Fastighetens yta ≥ 5001 kvm 

Nyupprättande av 
nybyggnadskarta 

Timdebitering, 
dock minst 5,5 

timmar 
A 15.8 Kontroll och uppdatering av 

befintlig nybyggnadskarta 
Timdebitering, 
dock minst 2,5 

timmar 
A 15.9 För tillbyggnad av bostadshus, ny- och tillbyggnad 

av komplementbyggnad och andra små, enkla 
byggnader, eller i andra fall då nybyggnadskarta 
enligt ärendetyp 15.1–15.8 inte krävs. 

Kartunderlag 938 kr 

A 15.10 Kartunderlag inkl. fältmätning 
(enkel) 

3 125 kr 

A 15.11 Kartunderlag inkl. fältmätning 
(komplicerad) 

5 625 kr 

A 15.12 Tillägg dwg-fil 465 kr 
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A 16 Utstakning och lägeskontroll 

Ärendetyp Avgift 
A 16.1 Utstakning av huvudbyggnad samt komplementbyggnad vid 

sammatillfälle (vid utstakning av flera likartade byggnader 
inom samma uppdrag och exploateringsområde reduceras 
avgiften med 30%).  
Moms tillkommer. 

Grovutstakning 6 250 kr 
+ moms 

A 16.2 Finutstakning 8 750 kr 
+ moms 

A 16.3 Grov- och finutstakning 12 500 kr 
+ moms 

A 16.4 Utstakning av enbart komplementbyggnad.  
Moms tillkommer. 

Grovutstakning 3 750 kr 
+ moms 

A 16.5 Finutstakning 5 000 kr 
+ moms 

A 16.6 Utstakning av avstånd till gräns vid tillbyggnad.  
Moms tillkommer. 

  4 375 kr 
+ moms 

A 16.7 Lägeskontroll (vid lägeskontroll av flera likartade byggnader 
inom samma uppdrag och exploateringsområde reduceras 
avgiften med 30%).  
Moms tillkommer. 

  4 375 kr 
+ moms 

A 16.8 B-fix (byggfix).  
Moms tillkommer. 

  1 875 kr 
+ moms 

A 16.9 Godkännande av sakkunnig för utstakning i egen regi. 
Ingen moms tillkommer. 

  1 875 kr 
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A 17 Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov) 

Ärendetyp Avgift 
A 17.1 Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd finns i 

någon av taxans övriga tabeller 
I enlighet med 
tillämplig tabell 

A 17.2 Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd inte finns 
i någon av taxans övriga tabeller 

Timdebitering, 
dock minst 2 

timmar 
    

A 18 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder  

Ärendetyp Avgift 
A 18.1 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder   Timdebitering, 

dock minst 2 
timmar 

    
A 19 Avslag  

Ärendetyp Avgift 
A 19.1 Avslag   Timdebitering, 

dock minst 2 
timmar 

    
A 20 Avskrivning 

Ärendetyp Avgift 
A 20.1 Avskrivning   Timdebitering, 

dock minst 1 
timme 

    
A 21 Avvisning 

Ärendetyp Avgift 
A 21.1 Avvisning   Timdebitering, 

dock minst 2 
timmar 
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A 22 Utskrift av karta och ortofoto på papper eller pdf  

Ärendetyp Avgift 
A 22.1 Primärkarta.  

Moms tillkommer. 
A4, skala 1:500                                     

210 kr  
+moms 

A 22.2 A4, skala 1:1000                                        
236 kr  

+ moms 
A 22.3 A3, skala 1:500                                        

236 kr  
+ moms 

A 22.4 A3, skala 1:1000  
263 kr  

+ moms 
A 22.5 Övriga format eller skala Offert 

A 22.6 Ortofoto.  
Moms tillkommer. 

A4                                          
79 kr  

+ moms 
A 22.7 A3                                          

105 kr  
+ moms 

A 22.8 Laserscanning    Offert  

A 22.9 Kungsbackakartan.  
Moms tillkommer. 

A0                                        
210 kr  

+ moms  
A 22.10 Övriga utskrifter   Offert 

    
A 23 Digital geografisk information 

Ärendetyp Avgift 
A 23.1 Primärkarta., pris per hektar.  

Moms tillkommer. 
1-5 ha                                     

1 575 kr  
+ moms  

A 23.2 Därefter 100 kr per ha    

A 23.3 >10 ha Offert 

A 23.4 Dwg-fil för bostadsfastighet.  
Moms tillkommer. 

Max 1 500 kvm                                        
525 kr  

+ moms 
A 23.5 Leveranskostnad per köp av geodataprodukter.  

Moms tillkommer. 
Administration och 
leveranspaketering 

Timdebitering, 
dock minst 
0,5 timmar 
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B Taxetabeller för fysisk planering 
B 1 Förklaring av benämningar som används i formelberäkningar 

 mPBB = milliprisbasbelopp  

 

Prisbasbeloppet fastställs årligen av regeringen. 
Milliprisbasbelopp = en tusendels prisbasbelopp.  

 OF = Objektsfaktor 

 

Summan av BTA + OPA 
Sätts enligt tabell B2 t.o.m. 10 000 m².  
Därutöver höjs OF med 1 per 1 000 m².  
(Exempel: OF 10 000 m² = 101,  
11 000 m² = 102) 

 PF = Planfaktor  Grundas på vilken sorts planarbete det handlar om.  
Olika fasta värden för olika sorters planarbete 

 N = Justeringsfaktor  Justeringsfaktorn är 0,6 för planavgifter. 

 BTA = Bruttoarea  Sammanlagda ytan av våningsplanen 

 OPA = Öppenarea  Area under tak som är gjord för vistelse eller förvaring och 
som omsluts helt eller delvis av öppna sidor. 

 BYA = Byggnadsarea  

 

Area som byggnaden tar upp på marken inklusive 
utstickande byggnadsdelar tex. balkong. 
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B 2 Objektsfaktor (OF) 

 

Area (m2): BTA + OPA OF 

Byggnader, anläggningar inkl. bygglovspliktiga komplementbyggnader 

0 - 49 4 

50 - 129 6 

130 – 199 8 

200 – 299 10 

300 – 499 14 

500 – 799 20 

800 – 1 999 26 

2 000 – 2 999 36 

3 000 - 3 999 46 

4 000 – 4 999 56 

5 000 – 5 999 64 

6 000 – 7 999 72 

8 000 – 9 999 100 

10 000 – 14 999 125 

15 000 – 24 999 170 

50 000 – 100 000 235 

100 000 -  400 

Mycket enkla byggnader <50 kvm  

I separat ärende tex. Carport, taktäckta uteplatser (som inte är bygglovbefriade enl. (PBL 9 
kap 4–6 §§) skärmtak, glasade uteplatser/växthus, transformatorbyggnader och liknande. 

I ärenden gällande både huvudbyggnad och garage/carport räknas den sammanlagda BTA + 
OPA.I de fall ärendet har flera byggnader av samma typ beräknas areafaktorn efter dessa 
byggnaders totala BTA och OPA. 

+3/1000 kvm 
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B 3 Planfaktor (PF) 

 PF PF PF 

mPBB x OF x PF x N Nybyggnad Tillbyggnad Ändring 

Områdesbestämmelser 100 60 60 

Detaljplan inkl. program 220 100 100 

Fastighetsrättsliga  
åtgärder i detaljplan 

80 40 40 

 

 

B 4 Ansökan om planbesked 

Avgiftsnivå utifrån åtgärdens omfattning Kriterier Formel 

Enkel åtgärd  Mindre projekt av enklare karaktär; 
ny- eller tillbyggnad av bostadshus 
omfattande högst två lägenheter 

 Ny- eller tillbyggnad av 
verksamheter upp till totalt 250 m² 
bruttoarea eller övriga projekt med 
en markarea om högst 2 000 m²  

 Ändrad markanvändning till något 
av ovanstående. 

 Projektet ligger inom eller i direkt 
anslutning till detaljplanerad 
markanvändning av samma 
karaktär. 

200 mPBB 

Medelstor åtgärd Projekt som inte uppfyller några kriterier 
för enkel eller stor åtgärd 

300 mPBB 

Stor åtgärd  Projekt av större omfattning; mer än 
100 lägenheter  

 Verksamhetsprojekt omfattande 
mer än 5 000 m² bruttoarea eller 
övriga projekt omfattande mer än 
20 000 m² markarea  

 Ändrad markanvändning till något 
av ovanstående.  

 Ärenden som kan antas innebära 
betydande miljöpåverkan. 

400 mPBB 
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B 5 Handläggningskostnad per timme nedlagd tid Kr/timme (moms tillkommer inte) 

 1 000 kr 

 

B 6  Planprogram, detaljplan, områdesbestämmelser och genomförande av detaljplaner 

 Kostnad reglerad i avtal mellan kommunen och exploatör 

 Ärendetyp  Kostnadsinnehåll 

  

Planprogram, detaljplaner och områdesbestämmelser 
enligt program- och plankostnadsavtal 

 Handläggningskostnad per timme nedlagd 
tid, enligt tabell B5 (ingen moms) 

 Utredningskostnader (vidarefakturering 
inklusive moms) 

 Övrigt enligt avtal 

  

Genomförandefrågor enligt principavtal och 
exploateringsavtal 

 Handläggningskostnad per timme nedlagd 
tid enligt tabell B5 (ingen moms) 

 Övrigt enligt avtal 

 

B 7 B 7 Planavgift genom bygglov 

 När plankostnadsavtal saknas tas plankostnaden ut i samband med bygglov 

 Formel för beräkning; mPBB x OF x PF x N (se tabell B1) 

 Planavgift kan debiteras om det lämnade bygglovet medges med mindre avvikelser från planen (9 kap 31 § 
a-c PBL).  

Planavgift tas inte ut om bygglov har lämnats i strid mot plan (9 kap 31 § PBL) eller vid tidsbegränsat 
bygglov (9 kap 33 § PBL). 

 Vid ändring av en del av en äldre detaljplan (antagen före 1 juli 1987) tas planavgift ut för berörd byggrätt 
inom det område som ändrats. 

 Vid en generell ändring av en bestämmelse inom en eller flera äldre detaljplaner (antagna före 1 juli 1987), 
tas planavgift ut inom hela den gamla detaljplanens område om åtgärden som ska utföras endast har stöd i 
ändringen i detaljplanen (till exempel inredning av vindar). 

 För tillbyggnad/komplementbyggnad i separat ärende ska OF användas enligt tabell 1. 

 För tillbyggnad som överstiger 50 % av huvudbyggnadens BTA tillämpas planfaktor som för nybyggnad. 

 Tidsersättning debiteras i ärenden som inte går att definiera enligt ovan, till exempel där intressenten eller 
sökanden erhåller annan nytta än möjlighet till lov som kan mätas enligt standard för BTA eller OPA. 

 

B 8 Planavgift genom bygglov 

Beräkningsfaktor Planfaktor(PF) som förs in i formel för beräkning av avgift = mPBB x PF x N (se tabell B1) 

Objekt PF Nybyggnad PF tillbyggnad/ändring 

Enbostadshus (oberoende av 
area) 

1200 600 

F.d. Fastighetsplan i separat ärende 

Åtgärd Planfaktor (PF)  

Upphävande av detaljplan 300  
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Avser bygglov-, plan-, kart- och mätningsverksamhet 

1. Inledande bestämmelser 

Taxan tillämpas avseende nedanstående punkter i den utsträckning som närmare föreskrivs i nedanstående 
taxebestämmelser. 

1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och ingripandebesked 
2. beslut om lov, 
3. tekniska samråd och slutsamråd, 
4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen, 
5. upprättande av nybyggnadskartor. 
6. framställning av arkivbeständiga handlingar, 
7. expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41-41 b §§ plan- och bygglagen (PBL), och 
8. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder i samband med handläggning av lov- eller 

tillsynsärenden. 
Kostnader för övrig kart- och mätningsverksamhet. 

Kommunen tar ut planavgift enligt 12 kap 9 § PBL för att täcka programkostnader och kostnader för andra 
åtgärder som behövs för att upprätta eller ändra detaljplaner eller områdesbestämmelser, om 
byggnadsnämnden ger bygglov för nybyggnad eller ändring av en byggnad, eller annan anläggning  
(16 kap 7 § PBL) och den fastighet som bygglovet avser har nytta av planen eller områdesbestämmelserna. 

Taxan är beslutad med stöd av 12 kap 8 § plan- och bygglagen (PBL), (2010:900) 

 

Allmänna bestämmelser 

Beräkning av avgift 

Avgift enligt tabell 

2. Beräkningsgrunder  

Avgiften för en viss åtgärd framgår av fastställda taxatabeller. Beloppen i taxatabellerna har beräknats 
genom att en framräknad handläggningskostnad per timme för verksamheten har multiplicerats med en 
genomsnittlig tidsåtgång för den typ av ärende som åtgärden avser. 

Avgift tas ut enligt de grunder eller principer som framgår av 2 kap. 6 § kommunallagen (KL) samt i 12 kap. 
10 § PBL. Kommunen får inte ta ut högre avgifter än den genomsnittliga självkostnaden för den typ av 
besked, beslut eller handläggning som avgiften gäller. Vid beräkningen av självkostnaderna får alla relevanta 
direkta och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov till att ingå i beräkningen. Exempel på direkta 
kostnader är personalkostnader, personalomkostnader, material och utrustning. Exempel på indirekta 
kostnader är lokalkostnader, administrationskostnader och fördelade gemensamma kostnader.  

Handläggningskostnaden per timme i tabell A1-A21 har beräknats genom att kommunens genomsnittliga 
kostnad i kronor per år för en handläggare inom myndighetsområdet dividerats med den genomsnittliga 
handläggningstiden per handläggare. Beräkningen har gjorts i en mall som SKR tagit fram för ändamålet. 

Beloppen i taxetabellerna A1-A21 har beräknats genom att den beräknade handläggningskostnaden per 
timme för verksamheten har multiplicerats med en genomsnittlig tidsåtgång för den typ av ärende som 
åtgärden avser.  

I tabell A22, A23, B4, B7 och B8 beräknas avgiften i enlighet med en formel. I tabell B6 framgår princip för 
beräkning av handläggningskostnad per timme, se även tabell B5. Prisbasbelopp fastställs årligen av 
regeringen. I formelberäkning används en tusendels prisbasbelopp, milliprisbasbelopp (mPBB). 
Areabestämning i de fall där beräkning av BTA, BYA och OPA förekommer, används mätregler enligt 
Svensk Standards senaste upplaga.  
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Avser bygglov-, plan-, kart- och mätningsverksamhet 

Gällande taxa  

Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet inkommer.  

Program- och plankostnadsavtal  
Avtal om program- och plankostnader med mera kan tecknas mellan kommunen och fastighetsägare, även 
kallad exploatör. I avtalet regleras de verkliga kostnader som kommunen har för att föra planförslaget till 
antagande. Avtalet reglerar förutsättningar och principer som gäller vid framtagande av planprogram och 
detaljplan, till exempel ansvars- och kostnadsfördelning, ersättning om planarbete avbryts, övriga åtaganden 
m.m. När kostnaden har reglerats genom avtal blir det inte aktuellt med uttag av planavgift i samband med 
bygglov.  

Ansökan om planbesked  

Avgift tas ut för handläggning av ansökan och beslut om planbesked. Avgift för planbesked tas ut även om 
beslutet är att kommunen inte avser att pröva den begärda åtgärden genom planläggning. 

Principavtal och exploateringsavtal  
Principavtal och exploateringsavtal kan tecknas mellan kommunen och fastighetsägare även kallad 
exploatör, enligt kommunens riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal. I de fall där 
exploateringsavtal är aktuellt ska principavtal tecknas mellan kommunen och byggherren exploatören innan 
detaljplanearbete påbörjas, med undantag av när det är uppenbart obehövligt. Principavtalet reglerar också 
den huvudsakliga fördelningen av kostnader och ansvar för detaljplanens genomförande, vilket får sin 
slutliga reglering i exploateringsavtalet. I avtalen regleras därmed även de kostnader kommunen har för 
nedlagd tid avseende genomförandet av detaljplanen.  

Exploateringsavtalet förhandlas löpande under planprocessen och ska vara undertecknat av byggherren 
exploatören före detaljplanen antas av byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige. Detaljplanen antas efter 
att kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige godkänt exploateringsavtalet.  

Planavgift vid bygglov  
Planavgift tas ut i samband med bygglov när det inte är praktiskt genomförbart att teckna program- och 
plankostnadsavtal till exempel när många fastighetsägare ingår i planområdet.  

Planavgift tas ut i samma omfattning som vid ett planenligt bygglov i det fall bygglov beviljas med liten 
avvikelse.  

Kommunens principer för uttag av planavgift genom bygglov och justeringsfaktor (N) framgår av tabell B7.  

Rätten att fatta beslut om ändring av justeringsfaktorn (N) delegeras till byggnadsnämnden. 

Timdebitering  
För vissa ärendetyper anges ”Timdebitering”. I dessa fall beräknas avgiften genom att den framräknade 
handläggningskostnaden per timme multipliceras med antalet nedlagda timmar i ärendet.  

Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman har använt för inläsning av ärendet, 
kontakter med parter, samråd med andra myndigheter, inspektioner och kontroller, restid, beredning i övrigt i 
ärendet samt föredragning och beslut.  

Handläggningskostnad  
A – Taxetabeller för lov anmälan m.m.: Handläggningskostnaden per timme är 1 250 kronor. 

B – Taxetabeller för fysisk samhällsplanering: Taxatabeller för fysisk samhällsplanering: se vidare tabell B5, 
s. 23. Handläggningskostnaden per timme är 1 000 kronor. 
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Avser bygglov-, plan-, kart- och mätningsverksamhet 

Tidsersättning  
Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar byggnadsnämnden inom sitt 
verksamhetsområde och kommunstyrelsen inom sitt verksamhetsområde, om skälig avgift grundad på 
tidsersättning. 

Höjning/sänkning av avgift 

Finner byggnadsnämnden, inom sitt verksamhetsområde eller kommunstyrelsen inom sitt 
verksamhetsområde, att det finns skäl som motiverar en höjning eller sänkning av avgiften, äger nämnden för 
visst slag av ärende eller för särskilt uppdrag besluta om detta. 
 

3. Mervärdesskatt 

Mervärdesskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning.  

Mervärdesskatt tas däremot ut på avgifter enligt tabell A16, A22, A23 och B6. 

 

4. Ändring av taxan 

Ändringar av taxan beslutas av kommunfullmäktige. 

Indexjustering av avgiftsbelopp 

Avgiftsbeloppen i tabell A 1-21 i denna taxa är bestämda med utgångspunkt från kostnadsläge och Prisindex 
för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla. 

Byggnadsnämnden ska får för varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att justera avgiftsbeloppen (fasta 
avgifter och timavgifter) i tabell A 1-21 i denna taxa med den procentsats för PKV som är publicerad på 
SKR:s webbplats för oktober månad året före avgiftsåret. 

Avgiftsbeloppen i tabell A 22-23 samt tabell B i denna taxa är bestämda med utgångspunkt från 
milliprisbelopp (mPBB) för innevarande kalenderår. 

 

5. Övriga upplysningar 

Betalning av avgift  
Avgift enligt denna taxa betalas av sökanden/beställaren mot faktura när denne erhållit kommunens beslut, 
beställd handling levererats eller beställd åtgärd vidtagits.  

Avgift får även tas ut i förskott. 

Icke utnyttjade bygglov 
På sökandens begäran sker avräkning av preliminärt debiterade avgifter för åtgärder efter beslut om bygglov 
vilka byggnadsnämnden inte har vidtagit. I de fall bygglovet inte har utnyttjats sker återbetalning tidigast när 
bygglovet har upphört att gälla.  

Ränta utgår inte på belopp som återbetalas respektive tilläggsdebiteras.  

Tid för begäran om återbetalning hanteras enligt preskriptionslagen, det vill säga preskription sker i regel 
efter tio år. 

Dröjsmålsränta  

Betalas inte avgift vid den förfallodag som anges i fakturan utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen från 
förfallodagen till dess betalning sker.  
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Avser bygglov-, plan-, kart- och mätningsverksamhet 

Upplysning om överklagande  

Kommunfullmäktiges beslut om taxa kan överklagas i den ordning som föreskrivs för laglighetsprövning 
enligt kommunallagen 10 kap (13 kap 1 § PBL).  

Kommunens beslut om avgift kan överklagas genom förvaltningsbesvär. Den som vill överklaga ska lämna 
handlingarna till kommunen inom tre veckor från den dag beslutet har tagits emot. Kommunen prövar om 
överklagandet har kommit in i rätt tid  

Därefter överlämnas handlingarna till Länsstyrelsen som prövar överklagandet, som första instans (13 kap 3 
§ PBL).  
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Avser bygglov-, plan-, kart- och mätningsverksamhet 

 

A Taxetabeller för lov, anmälan mm 
    

A 1 Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader  

Ärendetyp Avgift 
A 1.1 Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus 

 
I kostnaden ingår även tillhörande komplementåtgärder som 
garage, carportar, förråd samt rivning, mur och eldstad 
förutsatt att det ingår i samma ansökan. 

Planenligt 31 250 kr 

A 1.2 Liten avvikelse 36 250 kr 

A 1.3 Med gällande 
förhandsbesked 

35 000 kr 

A 1.4 Utanför planlagt område 
och utan förhandsbesked 

47 500 kr 

A 1.5 Nybyggnad av ett fritidshus 
 
I kostnaden ingår även tillhörande komplementåtgärder som 
garage, carportar, förråd samt rivning, mur och eldstad 
förutsatt att det ingår i samma ansökan. 

Planenligt 28 750 kr 

A 1.6 Liten avvikelse 33 750 kr 

A 1.7 Med gällande 
förhandsbesked 

32 500 kr 

A 1.8 Utanför planlagt område 
och utan förhandsbesked 

40 000 kr 

A 1.9 Nybyggnad av komplementbyggnad, med tekniskt samråd  
 
Till exempel större garage, förråd, gästhus samt båthus. 

Planenligt 18 750 kr 

A 1.10 Liten avvikelse 22 500 kr 

A 1.11 Utanför planlagt område 22 500 kr 

A 1.12 Nybyggnad av komplementbyggnad, utan tekniskt samråd 
 
Till exempel mindre garage, förråd, gästhus samt båthus. 

Planenligt 10 000 kr 

A 1.13 Liten avvikelse 13 750 kr 

A 1.14 Utanför planlagt område 13 750 kr 

A 1.15 Tillbyggnad, med tekniskt samråd 
 
Till exempel större ändringar av en- och tvåbostadshus som 
innebär en ökning av byggnadens volym där en 
kontrollansvarig krävs, exempelvis tillbyggnader i två plan 
och badrum. 

Planenligt 18 750 kr 

A 1.16 Liten avvikelse 22 500 kr 

A 1.17 Utanför planlagt område 22 500 kr 

A 1.18 Tillbyggnad, utan tekniskt samråd 
 
Till exempel mindre ändringar som innebär en ökning av 
byggnadens volym, exempelvis tillbyggnader av en- och 
tvåbostadhus, garage och förråd. 

Planenligt 10 000 kr 

A 1.19 Liten avvikelse 13 750 kr 

A 1.20 Utanför planlagt område 13 750 kr 

A 1.21 Tillbyggnad och nybyggnad av mycket enkel karaktär, utan 
tekniskt samråd 
 
Till exempel oisolerade växthus, uterum och skärmtak. 

Planenligt 5 625 kr 

A 1.22 Liten avvikelse 8 125 kr 

A 1.23 Utanför planlagt område 8 125 kr 

A 1.24 Utvändig ändring, med tekniskt samråd 
 
Till exempel där fasadändringen påverkar den bärande 
konstruktionen. 

Planenligt 15 625 kr 

A 1.25 Liten avvikelse 16 875 kr 
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A 1.26 Utvändig ändring, utan tekniskt samråd 
 
Till exempel mindre fasadändring som insättning av fönster 
och dörr, samt byte av fasadmaterial. 

Planenligt 5 000 kr 

A 1.27 Liten avvikelse 6 250 kr 

A 1.28 All övrig ändring, med tekniskt samråd 
 
Till exempel ändrad användning från bostad till kontor, 
frisör, restaurang eller hunddagis där kontrollansvarig krävs. 

Planenligt 18 125 kr 

A 1.29 Liten avvikelse 23 125 kr 

A 1.30 Utanför planlagt område 23 125 kr 

A 1.31 All övrig ändring, utan tekniskt samråd 
 
Till exempel ändrad användning från bostad till kontor, 
frisör, restaurang eller hunddagis. 

Planenligt 11 875 kr 

A 1.32 Liten avvikelse 16 875 kr 

A 1.33 Utanför planlagt område 16 875 kr 

A 1.34 Per styck för nybyggnad av fler likartade en- eller 
tvåbostadshus utöver det första, i en och samma ansökan 
(gruppbebyggelse) 

  50 % avdrag 
från full avgift 
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A 2 Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller 
komplementbyggnader 

Ärendetyp Avgift 
A 2.1 Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd 

 
Till exempel kontor, industri, handel, skola, flerbostadshus. 
 
I kostnaden ingår även tillhörande komplementåtgärder samt 
murar förutsatt att de ingår i samma ansökan. 

Planenligt 21 250 kr 

A 2.2 Liten avvikelse 26 250 kr 

A 2.3 Utanför planlagt område 32 500 kr 

A 2.4 Nybyggnad 0-100  kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd 
 
Till exempel sophus, cykelrum, förråd, carport, sjöbod. 

Planenligt 13 750 kr 

A 2.5 Liten avvikelse 18 750 kr 

A 2.6 Utanför planlagt område 25 000 kr 

A 2.7 Nybyggnad  101-1000 kvm (BTA+OPA) 
 
Till exempel kontor, industri, handel, skola, flerbostadshus. 
 
I kostnaden ingår även tillhörande komplementåtgärder samt 
murar förutsatt att de ingår i samma ansökan. 

Planenligt 47 500 kr 

A 2.8 Liten avvikelse 60 000 kr 

A 2.9 Utanför planlagt område 66 250 kr 

A 2.10 Nybyggnad  1001-5000 kvm (BTA+OPA) 
 
Till exempel kontor, industri, handel, skola, flerbostadshus. 
 
I kostnaden ingår även tillhörande komplementåtgärder samt 
murar förutsatt att de ingår i samma ansökan. 

Planenligt 81 250 kr 

A 2.11 Liten avvikelse 93 750 kr 

A 2.12 Utanför planlagt område 100 000 kr 

A 2.13 Nybyggnad ≥ 5001 kvm (BTA+OPA) 
 
Till exempel kontor, industri, handel, skola, flerbostadshus. 
 
I kostnaden ingår även tillhörande komplementåtgärder samt 
murar förutsatt att de ingår i samma ansökan. 

Planenligt 98 750 kr 

A 2.14 Liten avvikelse 111 250 kr 

A 2.15 Utanför planlagt område 117 500 kr 

A 2.16 Nybyggnad av enkla, oisolerade byggnader, utan tekniskt 
samråd 
 
Till exempel lagertält och lagerlokaler. 

Planenligt 21 250 kr 

A 2.17 Liten avvikelse 22 500 kr 

A 2.18 Utanför planlagt område 28 750 kr 

A 2.19 Tillbyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd 
 
Till exempel tillbyggnader av kontor, industri, handel, skola 
flerbostadshus. Åtgärder som kräver en kontrollansvarig. 

Planenligt 17 500 kr 

A 2.20 Liten avvikelse 22 500 kr 

A 2.21 Utanför planlagt område 22 500 kr 

A 2.22 Tillbyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd 
 
Till exempel tillbyggnader av kontor, industri, handel, skola 
flerbostadshus.  

Planenligt 11 250 kr 

A 2.23 Liten avvikelse 16 250 kr 

A 2.24 Utanför planlagt område 16 250 kr 

A 2.25 Tillbyggnad 101-1000 kvm (BTA+OPA) 
 
Till exempel tillbyggnader av kontor, industri, handel, skola 
flerbostadshus. Åtgärder som kräver en kontrollansvarig. 

Planenligt 42 500 kr 

A 2.26 Liten avvikelse 55 000 kr 

A 2.27 Utanför planlagt område 55 000 kr 

A 2.28 Tillbyggnad ≥ 1001 (BTA+OPA) 
 

Planenligt 70 000 kr 
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A 2.29 Till exempel tillbyggnader av kontor, industri, handel, skola 
flerbostadshus. Åtgärder som kräver en kontrollansvarig. 

Liten avvikelse 82 500 kr 

A 2.30 Utanför planlagt område 82 500 kr 

A 2.31 Utvändig ändring, med tekniskt samråd 
 
Till exempel där fasadändringen påverkar den bärande 
konstruktionen. 

Planenligt 16 250 kr 

A 2.32 Liten avvikelse 21 250 kr 

A 2.33 Utvändig ändring, utan tekniskt samråd 
 
Till exempel mindre fasadändring som insättning av fönster 
och dörr, samt byte av fasadmaterial. 

Planenligt 10 000 kr 

A 2.34 Liten avvikelse 15 000 kr 

A 2.35 All övrig ändring, med tekniskt samråd 
 
Ändrad användning av byggnadens användningssätt från till 
exempel kontor, frisör, verkstad till exempelvis restaurang, 
bostad eller hunddagis där kontrollansvarig krävs. 

Planenligt 41 250 kr 

A 2.36 Liten avvikelse 46 250 kr 

A 2.37 Utanför planlagt område 46 250 kr 

A 2.38 All övrig ändring, utan tekniskt samråd 
 
Ändrad användning av byggnadens användningssätt från till 
exempel kontor, frisör, verkstad till exempelvis restaurang, 
bostad eller hunddagis. 

Planenligt 21 250 kr 

A 2.39 Liten avvikelse 26 250 kr 

A 2.40 Utanför planlagt område 26 250 kr 

A 2.41 Nybyggnad av enklare karaktär 101-1000 kvm 
(BTA+OPA), med tekniskt samråd 
 
Till exempel oisolerat ridhus eller maskinhall. 

Planenligt 31 250 kr 

A 2.42 Liten avvikelse 36 250 kr 

A 2.43 Utanför planlagt område 42 500 kr 

A 2.44 Inglasning av balkong för flerbostadshus    5 625 kr 

A 2.45 Ytterligare en inglasning av balkong på samma fastighet i 
ansökningar som omfattar inglasning av flera balkonger 

  1 250 kr 
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A 3 Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar samt inglasning av balkong 

flerbostadshus 

Ärendetyp Avgift 
A 3.1 Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning som följer detaljplan. 5 625 kr 

A 3.2 Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning utanför planlagt 
område, eller som avviker från detaljplan. 

8 125 kr 

A 3.3 Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet i ansökningar som omfattar 
flera skyltar eller ljusanordningar 

1 250 kr 

    
A 4 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1 

Ärendetyp Avgift 
A 4.1 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av nöjesparker, 

djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, 
småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor 

Timdebitering, 
dock minst 2 

timmar 

A 4.2 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag och 
materialgårdar 

Timdebitering, 
dock minst 2 

timmar 

A 4.3 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar och bergrum 
som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift 

Timdebitering, 
dock minst 2 

timmar 

A 4.4 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta cisterner och 
andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för 
varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser 

Timdebitering, 
dock minst 2 

timmar 

A 4.5 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio- eller telemaster 
eller torn 

Timdebitering, 
dock minst 2 

timmar 

A 4.6 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av vindkraftverk som a) 
är högre än 20 meter över markytan b) placeras på ett avstånd från gränsen som är 
mindre än kraftverkets höjd över marken c) monteras fast på en byggnad, eller d) har en 
vindturbin med en diameter som är större än tre meter 

Timdebitering, 
dock minst 2 

timmar 

A 4.7 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av begravningsplatser Timdebitering, 
dock minst 2 

timmar 
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A 5 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och 

plank, parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer) 

Ärendetyp Avgift 
A 5.1 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig 

ändring av mur eller plank, med tekniskt samråd 
Planenligt 13 125 kr 

A 5.2 Liten avvikelse 15 625 kr 

A 5.3 Utanför planlagt område 15 625 kr 

A 5.4 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig 
ändring av mur eller plank, utan tekniskt samråd 

Planenligt 8 125 kr 

A 5.5 Liten avvikelse 10 625 kr 

A 5.6 Utanför planlagt område 10 625 kr 

A 5.7 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig 
ändring av parkeringsplatser utomhus, med tekniskt 
samråd 

Planenligt 13 125 kr 

A 5.8 Liten avvikelse 15 625 kr 

A 5.9 Utanför planlagt område 15 625 kr 

A 5.10 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig 
ändring av parkeringsplatser utomhus, utan tekniskt 
samråd 

Planenligt 8 125 kr 

A 5.11 Liten avvikelse 10 625 kr 

A 5.12 Utanför planlagt område 10 625 kr 

A 5.13 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig 
ändring av transformatorstation, utan tekniskt samråd 

Planenligt 8 125 kr 

A 5.14 Liten avvikelse 10 625 kr 

A 5.15 Utanför planlagt område 10 625 kr 

    
A 6 Tidsbegränsade lov och nytt lov inom ramen för tidigare beviljat lov 

Ärendetyp Avgift 
A 6.1 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär inom ramen för 

tidigare beviljat lov 
50 % avdrag 

från full avgift 
A 6.2 Förlängning av tidsbegränsat lov inom ramen för tidigare beviljat lov 50 % avdrag 

från full avgift 
A 6.3 Ny prövning på grund av ändringar från tidigare beviljat, och med fortfarande gällande 

beslut om, lov 
Timdebitering, 

dock minst 2 
timmar 

A 6.4 Tidsbegränsade lov 25 % avdrag 
från full avgift 

      
A 7 Strandskyddsdispens 

Ärendetyp Avgift 
A 7.1 Strandskyddsdispens 11 250 kr 
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A 8 Anmälningspliktiga åtgärder 

Ärendetyp Avgift 
A 8.1 Rivning av byggnad eller en del av byggnad, med tekniskt samråd 

 
11 875 kr 

A 8.2 Rivning av byggnad eller del av en byggnad, utan tekniskt samråd 
 

5 625 kr 

A 8.3 Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan-och bygglagen (2010:900) har 
undantagits från krav på bygglov, med tekniskt samråd 

8 750 kr 

A 8.4 Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan-och bygglagen (2010:900) har 
undantagits från krav på bygglov, utan tekniskt samråd 

5 000 kr 

A 8.5 Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande 
delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, med tekniskt samråd 

11 875 kr 

A 8.6 Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande 
delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, utan tekniskt samråd 

5 000 kr 

A 8.7 Installation eller väsentlig ändring av hiss 
 

5 000 kr 

A 8.8 Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal 
 

4 375 kr 

A 8.9 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, med tekniskt samråd 10 625 kr 

A 8.10 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, utan tekniskt samråd 4 375 kr 

A 8.11 Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en 
byggnad eller inom en tomt, med tekniskt samråd 

10 625 kr 

A 8.12 Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en 
byggnad eller inom en tomt, utan tekniskt samråd 

4 375 kr 

A 8.13 Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, med tekniskt 
samråd 

13 125 kr 

A 8.14 Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, utan tekniskt 
samråd 

5 000 kr 

A 8.15 Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av 
skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första stycket 5 c 
plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter, med tekniskt samråd 

12 500 kr 

A 8.16 Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av 
skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första stycket 5 c 
plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter, utan tekniskt samråd 

5 000 kr 

A 8.17 Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, med tekniskt samråd 16 875 kr 

A 8.18 Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, utan tekniskt samråd 6 250 kr 

A 8.19 Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a § plan- 
och bygglagen, med tekniskt samråd 
 
Attefallshus 

12 500 kr 

A 8.20 Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a § plan- 
och bygglagen, utan tekniskt samråd 
 
Attefallshus 

6 875 kr 
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A 8.21 Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4a § 
plan- och bygglagen, med tekniskt samråd 
 
Attefallsbostadshus 

13 125 kr 

A 8.22 Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4a § 
plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd 
 
Attefallsbostadshus 

6 875 kr 

A 8.23 Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen så att 
den blir ett sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen 

6 875 kr 

A 8.24 Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b  § 1 st. 1 plan- och 
bygglagen, med tekniskt samråd 
 
Attefallstillbyggnad 

12 500 kr 

A 8.25 Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b § 1 st 1 plan- och 
bygglagen, utan tekniskt samråd 
 
Attefallstillbyggnad 

6 250 kr 

A 8.26 Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4b § 1 st 2 plan- och bygglagen, 
utan tekniskt samråd 

6 875 kr 

A 8.27 Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4c § plan- och 
bygglagen, med tekniskt samråd 

13 125 kr 

A 8.28 Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4c § plan- och 
bygglagen, utan tekniskt samråd 

6 250 kr 
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A 9 Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder  

Ärendetyp Avgift 
A 9.1 Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd 

 
 

14 375 kr 

A 9.2 Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd 
 

 

8 750 kr 

    
A 10 Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver rivningslov 

Ärendetyp Avgift 
A 10.1 Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd 

 
 

15 625 kr 

A 10.2 Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd 
 

 

10 625 kr 

A 10.3 Åtgärd avseende komplementbyggnad som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd 
 

6 875 kr 

    
A 11 Förhandsbesked 

Ärendetyp Avgift 
A 11.1 Förhandsbesked 

 
Utanför planlagt område 23 125 kr 

A 11.2 Förhandsbesked 
 

Innanför planlagt område 14 375 kr 

    
A 12 Villkorsbesked 

Ärendetyp Avgift 
A 12.1 Villkorsbesked Timdebitering, 

dock minst 2 
timmar 

    
A 13 Ingripandebesked  

Ärendetyp Avgift 
A 13.1 Ingripandebesked Timdebitering, 

dock minst 2 
timmar 
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A 14 Extra platsbesök 

Ärendetyp Avgift 
A 14.1 Ytterligare tekniska samråd, utöver det första, per styck 

 
 

5 000 kr 

A 14.2 Ytterligare arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck 
 

 

5 000 kr 

A 14.3 Ytterligare slutsamråd, utöver det första, per styck 
 

 

5 000 kr 

A 14.4 Ytterligare tekniska samråd, utöver det första, per styck för nybyggnad eller tillbyggnad ≥ 
1001 (BTA+OPA) 

10 000 kr 

A 14.5 Ytterligare arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck för nybyggnad eller tillbyggnad ≥ 
1001 (BTA+OPA) 

10 000 kr 

A 14.6 Ytterligare slutsamråd, utöver det första, per styck för nybyggnad eller tillbyggnad ≥ 1001 
(BTA+OPA) 

10 000 kr 

A 14.7 Ytterligare startbesked, utöver det första per styck 5 000 kr 

A 14.8 Ytterligare startbesked, utöver det första per styck för nybyggnad eller tillbyggnad över 
>1001 (BTA+OPA) 

10 000 kr 

A 14.9 Beslut om ny kontrollansvarig 3 750 kr 
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A 15 Upprättande av nybyggnadskarta 

Ärendetyp Avgift 
A 15.1 För ny- och tillbyggnad inom detaljplanelagt 

område. Fastighetens yta 0–5000 kvm 
Nyupprättande av 
nybyggnadskarta 

9 375 kr 

A 15.2 Kontroll och uppdatering av 
befintlig nybyggnadskarta 

4 375 kr 

A 15.3 För ny- och tillbyggnad inom detaljplanelagt 
område. Fastighetens yta ≥ 5001 kvm 

Nyupprättande av 
nybyggnadskarta 

Timdebitering, 
dock minst 7,5 

timmar 
A 15.4 Kontroll och uppdatering av 

befintlig nybyggnadskarta 
Timdebitering, 
dock minst 3,5 

timmar 
A 15.5 För nybyggnad av bostadshus utanför 

detaljplanelagt område.  
Fastighetens yta 0–5000 kvm 

Nyupprättande av 
nybyggnadskarta 

6 875 kr 

A 15.6 Kontroll och uppdatering av 
befintlig nybyggnadskarta 

3 125 kr 

A 15.7 För nybyggnad av bostadshus utanför 
detaljplanelagt område. 
 Fastighetens yta ≥ 5001 kvm 

Nyupprättande av 
nybyggnadskarta 

Timdebitering, 
dock minst 5,5 

timmar 
A 15.8 Kontroll och uppdatering av 

befintlig nybyggnadskarta 
Timdebitering, 
dock minst 2,5 

timmar 
A 15.9 För tillbyggnad av bostadshus, ny- och tillbyggnad 

av komplementbyggnad och andra små, enkla 
byggnader, eller i andra fall då nybyggnadskarta 
enligt ärendetyp 15.1–15.8 inte krävs. 

Kartunderlag 938 kr 

A 15.10 Kartunderlag inkl. fältmätning 
(enkel) 

3 125 kr 

A 15.11 Kartunderlag inkl. fältmätning 
(komplicerad) 

5 625 kr 

A 15.12 Tillägg dwg-fil 465 kr 
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A 16 Utstakning och lägeskontroll 

Ärendetyp Avgift 
A 16.1 Utstakning av huvudbyggnad samt komplementbyggnad vid 

sammatillfälle (vid utstakning av flera likartade byggnader 
inom samma uppdrag och exploateringsområde reduceras 
avgiften med 30%).  
Moms tillkommer. 

Grovutstakning 6 250 kr 
+ moms 

A 16.2 Finutstakning 8 750 kr 
+ moms 

A 16.3 Grov- och finutstakning 12 500 kr 
+ moms 

A 16.4 Utstakning av enbart komplementbyggnad.  
Moms tillkommer. 

Grovutstakning 3 750 kr 
+ moms 

A 16.5 Finutstakning 5 000 kr 
+ moms 

A 16.6 Utstakning av avstånd till gräns vid tillbyggnad.  
Moms tillkommer. 

  4 375 kr 
+ moms 

A 16.7 Lägeskontroll (vid lägeskontroll av flera likartade byggnader 
inom samma uppdrag och exploateringsområde reduceras 
avgiften med 30%).  
Moms tillkommer. 

  4 375 kr 
+ moms 

A 16.8 B-fix (byggfix).  
Moms tillkommer. 

  1 875 kr 
+ moms 

A 16.9 Godkännande av sakkunnig för utstakning i egen regi. 
Ingen moms tillkommer. 

  1 875 kr 
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A 17 Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov) 

Ärendetyp Avgift 
A 17.1 Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd finns i 

någon av taxans övriga tabeller 
I enlighet med 
tillämplig tabell 

A 17.2 Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd inte finns 
i någon av taxans övriga tabeller 

Timdebitering, 
dock minst 2 

timmar 
    

A 18 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder  

Ärendetyp Avgift 
A 18.1 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder   Timdebitering, 

dock minst 2 
timmar 

    
A 19 Avslag  

Ärendetyp Avgift 
A 19.1 Avslag   Timdebitering, 

dock minst 2 
timmar 

    
A 20 Avskrivning 

Ärendetyp Avgift 
A 20.1 Avskrivning   Timdebitering, 

dock minst 1 
timme 

    
A 21 Avvisning 

Ärendetyp Avgift 
A 21.1 Avvisning   Timdebitering, 

dock minst 2 
timmar 
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A 22 Utskrift av karta och ortofoto på papper eller pdf  

Ärendetyp Avgift 
A 22.1 Primärkarta.  

Moms tillkommer. 
A4, skala 1:500                                     

210 kr  
+moms 

A 22.2 A4, skala 1:1000                                        
236 kr  

+ moms 
A 22.3 A3, skala 1:500                                        

236 kr  
+ moms 

A 22.4 A3, skala 1:1000  
263 kr  

+ moms 
A 22.5 Övriga format eller skala Offert 

A 22.6 Ortofoto.  
Moms tillkommer. 

A4                                          
79 kr  

+ moms 
A 22.7 A3                                          

105 kr  
+ moms 

A 22.8 Laserscanning    Offert  

A 22.9 Kungsbackakartan.  
Moms tillkommer. 

A0                                        
210 kr  

+ moms  
A 22.10 Övriga utskrifter   Offert 

    
A 23 Digital geografisk information 

Ärendetyp Avgift 
A 23.1 Primärkarta., pris per hektar.  

Moms tillkommer. 
1-5 ha                                     

1 575 kr  
+ moms  

A 23.2 Därefter 100 kr per ha    

A 23.3 >10 ha Offert 

A 23.4 Dwg-fil för bostadsfastighet.  
Moms tillkommer. 

Max 1 500 kvm                                        
525 kr  

+ moms 
A 23.5 Leveranskostnad per köp av geodataprodukter.  

Moms tillkommer. 
Administration och 
leveranspaketering 

Timdebitering, 
dock minst 
0,5 timmar 
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B Taxetabeller för fysisk planering 
B 1 Förklaring av benämningar som används i formelberäkningar 

 mPBB = milliprisbasbelopp  

 

Prisbasbeloppet fastställs årligen av regeringen. 
Milliprisbasbelopp = en tusendels prisbasbelopp.  

 OF = Objektsfaktor 

 

Summan av BTA + OPA 
Sätts enligt tabell B2 t.o.m. 10 000 m².  
Därutöver höjs OF med 1 per 1 000 m².  
(Exempel: OF 10 000 m² = 101,  
11 000 m² = 102) 

 PF = Planfaktor  Grundas på vilken sorts planarbete det handlar om.  
Olika fasta värden för olika sorters planarbete 

 N = Justeringsfaktor  Justeringsfaktorn är 0,6 för planavgifter. 

 BTA = Bruttoarea  Sammanlagda ytan av våningsplanen 

 OPA = Öppenarea  Area under tak som är gjord för vistelse eller förvaring och 
som omsluts helt eller delvis av öppna sidor. 

 BYA = Byggnadsarea  

 

Area som byggnaden tar upp på marken inklusive 
utstickande byggnadsdelar tex. balkong. 
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B 2 Objektsfaktor (OF) 

 

Area (m2): BTA + OPA OF 

Byggnader, anläggningar inkl. bygglovspliktiga komplementbyggnader 

0 - 49 4 

50 - 129 6 

130 – 199 8 

200 – 299 10 

300 – 499 14 

500 – 799 20 

800 – 1 999 26 

2 000 – 2 999 36 

3 000 - 3 999 46 

4 000 – 4 999 56 

5 000 – 5 999 64 

6 000 – 7 999 72 

8 000 – 9 999 100 

10 000 – 14 999 125 

15 000 – 24 999 170 

50 000 – 100 000 235 

100 000 -  400 

Mycket enkla byggnader <50 kvm  

I separat ärende tex. carport, taktäckta uteplatser (som inte är bygglovbefriade enl. (PBL 9 
kap. 4-6 §§) skärmtak, glasade uteplatser/växthus, transformatorbyggnader och liknande. 

I ärenden gällande både huvudbyggnad och garage/carport räknas den sammanlagda BTA + 
OPA. 

I de fall ärendet har flera byggnader av samma typ beräknas areafaktorn efter dessa 
byggnaders totala BTA och OPA. 

+3/1000 kvm 
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B 3 Planfaktor (PF) 

 PF PF PF 

mPBB x OF x PF x N Nybyggnad Tillbyggnad Ändring 

Områdesbestämmelser 100 60 60 

Detaljplan inkl. program 220 100 100 

Fastighetsrättsliga  
åtgärder i detaljplan 

80 40 40 

 

 

B 4 Ansökan om planbesked 

Kommunen tar ut en avgift för alla planbesked, även om beskedet är nej till fortsatt planering 

Avgiftsnivå utifrån åtgärdens omfattning Kriterier Formel 

Enkel åtgärd  Mindre projekt av enklare karaktär; 
ny- eller tillbyggnad av bostadshus 
omfattande högst två lägenheter 

 Ny- eller tillbyggnad av 
verksamheter upp till totalt 250 m² 
bruttoarea eller övriga projekt med 
en markarea om högst 2 000 m²  

 Ändrad markanvändning till något 
av ovanstående. 

 Projektet ligger inom eller i direkt 
anslutning till detaljplanerad 
markanvändning av samma 
karaktär. 

200 mPBB 

Medelstor åtgärd Projekt som inte uppfyller några kriterier 
för enkel eller stor åtgärd 

300 mPBB 

Stor åtgärd  Projekt av större omfattning; mer än 
100 lägenheter  

 Verksamhetsprojekt omfattande 
mer än 5 000 m² bruttoarea eller 
övriga projekt omfattande mer än 
20 000 m² markarea  

 Ändrad markanvändning till något 
av ovanstående.  

 Ärenden som kan antas innebära 
betydande miljöpåverkan. 

400 mPBB 
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B 5 Handläggningskostnad per timme nedlagd tid Kr/timme (moms tillkommer inte) 

 1 000 kr 

Kostnaden per timme beräknas utifrån ett snitt av kommunens samlade kostnader för personalen inom verksamheten 

Löneintervall (månadslön) kr Kr/timme (moms tillkommer inte) 

- 22 000 600 

22 001 – 28 000 700 

28 001 – 34 000 800 

34 001 – 40 000 900 

40 001 – 46 000 1 000 

46 001 -  1 200 

 

B 6  Planprogram, detaljplan, områdesbestämmelser och genomförande av detaljplaner 

 Kostnad reglerad i avtal mellan kommunen och exploatör 

 Ärendetyp  Kostnadsinnehåll 

  

Planprogram, detaljplaner och områdesbestämmelser 
enligt program- och plankostnadsavtal 

 Handläggningskostnad per timme nedlagd 
tid, enligt tabell B5 (ingen moms) 

 Utredningskostnader (vidarefakturering 
inklusive moms) 

 Övrigt enligt avtal 

  

Genomförandefrågor enligt principavtal och 
exploateringsavtal 

 Handläggningskostnad per timme nedlagd 
tid enligt tabell B5 (ingen moms) 

 Övrigt enligt avtal 

 

B 7 B 7 Planavgift genom bygglov 

 När plankostnadsavtal saknas tas plankostnaden ut i samband med bygglov 

 Formel för beräkning; mPBB x OF x PF x N (se tabell B1) 

 Planavgift kan debiteras om det lämnade bygglovet medges med mindre avvikelser från planen (9 kap 31 § 
a-c PBL).  

Planavgift tas inte ut om bygglov har lämnats i strid mot plan (9 kap 31 § PBL) eller vid tidsbegränsat 
bygglov (9 kap 33 § PBL). 

 Vid ändring av en del av en äldre detaljplan (antagen före 1 juli 1987) tas planavgift ut för berörd byggrätt 
inom det område som ändrats. 

 Vid en generell ändring av en bestämmelse inom en eller flera äldre detaljplaner (antagna före 1 juli 1987), 
tas planavgift ut inom hela den gamla detaljplanens område om åtgärden som ska utföras endast har stöd i 
ändringen i detaljplanen (till exempel inredning av vindar). 

 För tillbyggnad/komplementbyggnad i separat ärende ska OF användas enligt tabell 1. 

 För tillbyggnad som överstiger 50 % av huvudbyggnadens BTA tillämpas planfaktor som för nybyggnad. 

 Tidsersättning debiteras i ärenden som inte går att definiera enligt ovan, till exempel där intressenten eller 
sökanden erhåller annan nytta än möjlighet till lov som kan mätas enligt standard för BTA eller OPA. 
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B 8 Planavgift genom bygglov 

Beräkningsfaktor Planfaktor (PF) som förs in i formel för beräkning av avgift = mPBB x PF x N (se tabell B1) 

Objekt PF Nybyggnad PF tillbyggnad/ändring 

Enbostadshus (oberoende av area) 1200 600 

F.d. Fastighetsplan i separat ärende 

Åtgärd Planfaktor (PF)  

Upphävande av detaljplan 300  
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Beslutad av: 

[Klicka och skriv beslutsinstans, datum och paragraf] 

Gäller från: 1 januari 2023 

Ansvarig förvaltning: Bygg- och Miljöförvaltningen 

Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se 

 Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka 

kungsbacka.se 
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Tabell nr Rubrik Länk till 
taxetabell

Länk till 
tidsuppskattning

A 1 Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader → →
A 2 Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller komplementbyggnader → →
A 3 Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar samt inglasning av balkong flerbostadshus → →
A 4 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1 → →
A 5 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och plank, parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer) → →
A 6 Tidsbegränsade lov och nytt lov inom ramen för tidigare beviljat lov → →
A 7 Strandskyddsdispens → →
A 8 Anmälningspliktiga åtgärder → →
A 9 Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder → →

A 10 Rivningslov och teknisk kontroll för  åtgärder som kräver rivningslov → →
A 11 Förhandsbesked → →
A 12 Villkorsbesked → →
A 13 Ingripandebesked → →
A 14 Extra platsbesök → →
A 15 Upprättande av nybyggnadskarta → →
A 16 Utstakning och lägeskontroll → →
A 17 Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov) → →
A 18 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder → →
A 19 Avslag → →
A 20 Avskrivning → →
A 21 Avvisning → →
A 22 Utskrift av karta och ortofoto på papper eller pdf → →
A 23 Digital geografisk information → →



← Till Översikt

Start av 
ärende

Bygglov-
prövning

Expediering 
och kungörelse 

Tekniskt 
samråd 

Startbesked Arbets-
platsbesök

Slutsamråd Slutbesked Avslut av 
ärende

Summa tid Avgift

A 1.1 Planenligt 1 5 2 4,5 2 3 4,5 2 1 25 31 250 kr

A 1.2 Liten avvikelse 1 9 2 4,5 2 3 4,5 2 1 29 36 250 kr

A 1.3 Med gällande förhandsbesked 1 8 2 4,5 2 3 4,5 2 1 28 35 000 kr

A 1.4 Utanför planlagt område och 
utan förhandsbesked 1 18 2 4,5 2 3 4,5 2 1 38 47 500 kr

A 1.5 Planenligt 1 4 2 4 2 3 4 2 1 23 28 750 kr

A 1.6 Liten avvikelse 1 8 2 4 2 3 4 2 1 27 33 750 kr

A 1.7 Med gällande förhandsbesked 1 7 2 4 2 3 4 2 1 26 32 500 kr

A 1.8 Utanför planlagt område och 
utan förhandsbesked 1 13 2 4 2 3 4 2 1 32 40 000 kr

A 1.9 Planenligt 1 2 2 2,5 1 2 2,5 1 1 15 18 750 kr

A 1.10 Liten avvikelse 1 5 2 2,5 1 2 2,5 1 1 18 22 500 kr

A 1.11 Utanför planlagt område 1 5 2 2,5 1 2 2,5 1 1 18 22 500 kr

A 1.12 Planenligt 1 2 2 0 1 0 0 1 1 8 10 000 kr

A 1.13 Liten avvikelse 1 5 2 0 1 0 0 1 1 11 13 750 kr

A 1.14 Utanför planlagt område 1 5 2 0 1 0 0 1 1 11 13 750 kr

A 1.15 Planenligt 1 2 2 2,5 1 2 2,5 1 1 15 18 750 kr

A 1.16 Liten avvikelse 1 5 2 2,5 1 2 2,5 1 1 18 22 500 kr

A 1.17 Utanför planlagt område 1 5 2 2,5 1 2 2,5 1 1 18 22 500 kr

A 1.18 Planenligt 1 2 2 0 1 0 0 1 1 8 10 000 kr

A 1.19 Liten avvikelse 1 5 2 0 1 0 0 1 1 11 13 750 kr

A 1.20 Utanför planlagt område 1 5 2 0 1 0 0 1 1 11 13 750 kr

A 1.21 Planenligt 0,5 1 1 0 1 0 0 0,5 0,5 4,5 5 625 kr

A 1.22 Liten avvikelse 0,5 3 1 0 1 0 0 0,5 0,5 6,5 8 125 kr

A 1.23 Utanför planlagt område 0,5 3 1 0 1 0 0 0,5 0,5 6,5 8 125 kr

A 1.24 Planenligt 0,5 1 1 3 1 2 2 1 1 12,5 15 625 kr

A 1.25 Liten avvikelse 0,5 2 1 3 1 2 2 1 1 13,5 16 875 kr

A 1.26 Planenligt 0,5 1 1 0 0,5 0 0 0,5 0,5 4 5 000 kr

Ärendetyp

Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader

TidsuppskattningA 1

Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus

I kostnaden ingår även tillhörande komplementåtgärder som 
garage, carportar, förråd samt rivning, mur och eldstad  förutsatt att 
det ingår i samma ansökan.

Utvändig ändring, med tekniskt samråd

Till exempel där fasadändringen påverkar den bärande 
konstruktionen.
Utvändig ändring, utan tekniskt samråd

         
    

Nybyggnad av ett fritidshus

I kostnaden ingår även tillhörande komplementåtgärder som 
garage, carportar, förråd samt rivning, mur och eldstad förutsatt att 
det ingår i samma ansökan.

Nybyggnad av komplementbyggnad, med tekniskt samråd 

Till exempel större garage, förråd, gästhus samt båthus.

Nybyggnad av komplementbyggnad, utan tekniskt samråd

Till exempel mindre garage, förråd, gästhus samt båthus.

Tillbyggnad, med tekniskt samråd

Till exempel större ändringar av en- och tvåbostadshus som innebär 
en ökning av byggnadens volym där en kontrollansvarig krävs, 
exempelvis tillbyggnader i två plan och badrum.

Tillbyggnad, utan tekniskt samråd

Till exempel mindre ändringar som innebär en ökning av 
byggnadens volym, exempelvis tillbyggnader av en- och 
tvåbostadhus, garage och förråd.

Tillbyggnad och nybyggnad av mycket enkel karaktär, utan tekniskt 
samråd

Till exempel oisolerade växthus, uterum och skärmtak.



A 1.27 Liten avvikelse 0,5 2 1 0 0,5 0 0 0,5 0,5 5 6 250 kr

A 1.28 Planenligt 0,5 2 2 3 1 2 2 1 1 14,5 18 125 kr

A 1.29 Liten avvikelse 0,5 6 2 3 1 2 2 1 1 18,5 23 125 kr

A 1.30 Utanför planlagt område 0,5 6 2 3 1 2 2 1 1 18,5 23 125 kr

A 1.31 Planenligt 0,5 2 2 0 2 0 0 2 1 9,5 11 875 kr

A 1.32 Liten avvikelse 0,5 6 2 0 2 0 0 2 1 13,5 16 875 kr

A 1.33 Utanför planlagt område 0,5 6 2 0 2 0 0 2 1 13,5 16 875 kr

A 1.34
Per styck för nybyggnad av fler likartade en- eller tvåbostadshus 
utöver det första, i en och samma ansökan (gruppbebyggelse) 50 % avdrag 

från full avgift

    

Till exempel mindre fasadändring som insättning av fönster och 
dörr, samt byte av fasadmaterial.

All övrig ändring, med tekniskt samråd

Till exempel ändrad användning från bostad till kontor, frisör, 
restaurang eller hunddagis där kontrollansvarig krävs.

All övrig ändring, utan tekniskt samråd

Till exempel ändrad användning från bostad till kontor, frisör, 
restaurang eller hunddagis.



← Till Översikt

Start av 
ärende

Bygglov-
prövning

Expediering 
och kungörelse 

Tekniskt 
samråd 

Startbesked Arbets-
platsbesök

Slutsamråd Slutbesked Avslut av 
ärende

Summa tid Avgift

A 2.1 Planenligt 1 4 2 2 1 3 2 1 1 17 21 250 kr

A 2.2 Liten avvikelse 1 8 2 2 1 3 2 1 1 21 26 250 kr

A 2.3 Utanför planlagt område 1 13 2 2 1 3 2 1 1 26 32 500 kr

A 2.4 Planenligt 1 5 2 0 1 0 0 1 1 11 13 750 kr

A 2.5 Liten avvikelse 1 9 2 0 1 0 0 1 1 15 18 750 kr

A 2.6 Utanför planlagt område 1 14 2 0 1 0 0 1 1 20 25 000 kr

A 2.7 Planenligt 1 12 2 6 4 5 5 2 1 38 47 500 kr

A 2.8 Liten avvikelse 1 22 2 6 4 5 5 2 1 48 60 000 kr

A 2.9 Utanför planlagt område 1 27 2 6 4 5 5 2 1 53 66 250 kr

A 2.10 Planenligt 1 22 2 10 6 10 8 5 1 65 81 250 kr

A 2.11 Liten avvikelse 1 32 2 10 6 10 8 5 1 75 93 750 kr

A 2.12 Utanför planlagt område 1 37 2 10 6 10 8 5 1 80 100 000 kr

A 2.13 Planenligt 1 32 2 12 6 12 8 5 1 79 98 750 kr

A 2.14 Liten avvikelse 1 42 2 12 6 12 8 5 1 89 111 250 kr

A 2.15 Utanför planlagt område 1 47 2 12 6 12 8 5 1 94 117 500 kr

A 2.16 Planenligt 1 7 2 0 3 0 0 3 1 17 21 250 kr

A 2.17 Liten avvikelse 1 8 2 0 3 0 0 3 1 18 22 500 kr

A 2.18 Utanför planlagt område 1 13 2 0 3 0 0 3 1 23 28 750 kr

A 2.19 Planenligt 1 3 2 2 1 2 1 1 1 14 17 500 kr

A 2.20 Liten avvikelse 1 7 2 2 1 2 1 1 1 18 22 500 kr

A 2.21 Utanför planlagt område 1 7 2 2 1 2 1 1 1 18 22 500 kr

A 2.22 Planenligt 1 3 2 0 1 0 0 1 1 9 11 250 kr

A 2.23 Liten avvikelse 1 7 2 0 1 0 0 1 1 13 16 250 kr

A 2.24 Utanför planlagt område 1 7 2 0 1 0 0 1 1 13 16 250 kr

A 2.25 Planenligt 1 10 2 5 4 4 5 2 1 34 42 500 kr

A 2.26 Liten avvikelse 1 20 2 5 4 4 5 2 1 44 55 000 kr

A 2.27 Utanför planlagt område 1 20 2 5 4 4 5 2 1 44 55 000 kr

A 2.28 Planenligt 1 17 2 8 6 8 8 5 1 56 70 000 krTillbyggnad ≥ 1001 (BTA+OPA)

        
     

Nybyggnad av enkla, oisolerade byggnader, utan tekniskt samråd

Till exempel lagertält och lagerlokaler.

Ärendetyp

A 2 Tidsuppskattning

Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller komplementbyggnader

Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd

Till exempel kontor, industri, handel, skola, flerbostadhus.

I kostnaden ingår även tillhörande komplementåtgärder samt murar 
förutsatt att de ingår i samma ansökan

Nybyggnad 0-100  kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd

Till exempel sophus, cykelrum, förråd, carport, sjöbod.

Nybyggnad  101-1000 kvm (BTA+OPA)

Till exempel kontor, industri, handel, skola, flerbostadhus.

I kostnaden ingår även tillhörande komplementåtgärder samt murar 
förutsatt att de ingår i samma ansökan
Nybyggnad  1001-5000 kvm (BTA+OPA)

Till exempel kontor, industri, handel, skola, flerbostadhus.

I kostnaden ingår även tillhörande komplementåtgärder samt murar 
förutsatt att de ingår i samma ansökan
Nybyggnad ≥ 5001 kvm (BTA+OPA)

Till exempel kontor, industri, handel, skola, flerbostadhus.

I kostnaden ingår även tilhörande komplementåtgärder samt murar 
förutsatt att de ingår i samma ansökan

Tillbyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd

Till exempel tillbyggnader av kontor, industri, handel, skola 
flerbostadshus. Åtgärder som kräver en kontrollansvarig.

Tillbyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd

Till exempel tillbyggnader av kontor, industri, handel, skola 
flerbostadshus. 

Tillbyggnad 101-1000 kvm (BTA+OPA)

Till exempel tillbyggnader av kontor, industri, handel, skola 
flerbostadshus. Åtgärder som kräver en kontrollansvarig.



A 2.29 Liten avvikelse 1 27 2 8 6 8 8 5 1 66 82 500 kr

A 2.30 Utanför planlagt område 1 27 2 8 6 8 8 5 1 66 82 500 kr

A 2.31 Planenligt 1 2 2 2 1 2 1 1 1 13 16 250 kr

A 2.32 Liten avvikelse 1 6 2 2 1 2 1 1 1 17 21 250 kr

A 2.33 Planenligt 1 2 2 0 1 0 0 1 1 8 10 000 kr

A 2.34 Liten avvikelse 1 6 2 0 1 0 0 1 1 12 15 000 kr

A 2.35 Planenligt 1 10 2 5 3 4 5 2 1 33 41 250 kr

A 2.36 Liten avvikelse 1 14 2 5 3 4 5 2 1 37 46 250 kr

A 2.37 Utanför planlagt område 1 14 2 5 3 4 5 2 1 37 46 250 kr

A 2.38 Planenligt 1 8 2 0 3 0 0 2 1 17 21 250 kr

A 2.39 Liten avvikelse 1 12 2 0 3 0 0 2 1 21 26 250 kr

A 2.40 Utanför planlagt område 1 12 2 0 3 0 0 2 1 21 26 250 kr

A 2.41 Planenligt 1 5 2 4 3 3 4 2 1 25 31 250 kr

A 2.42 Liten avvikelse 1 9 2 4 3 3 4 2 1 29 36 250 kr

A 2.43 Utanför planlagt område 1 14 2 4 3 3 4 2 1 34 42 500 kr

A 2.44 Inglasning av balkong flerbostadshus 0,5 1 0,5 0 1 0 0 1 0,5 4,5 5 625 kr

A 2.45
Ytterligare en inglasning av balkong på samma fastighet i 
ansökningar som omfattar inglasning av flera balkonger 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 250 kr

Ändringar: Start av ärende: Tidigare 2 timmar justerat till 1 timme 
Expediering och kungörelse: Tidigare 3 timmar justerat till 2 timmar

   

Till exempel tillbyggnader av kontor, industri, handel, skola 
flerbostadshus. Åtgärder som kräver en kontrollansvarig.

Nybyggnad av enklare karaktär 101-1000 kvm (BTA+OPA), med 
tekniskt samråd

Till exempel oisolerat ridhus eller maskinhall.

All övrig ändring, med tekniskt samråd

Ändrad användning av byggnadens användningssätt från till 
exempel kontor, frisör, verkstad till exempelvis restaurang, bostad 
eller hunddagis där kontrollansvarig krävs.

All övrig ändring, utan tekniskt samråd

Ändrad användning av byggnadens användningssätt från till 
exempel kontor, frisör, verkstad till exempelvis restaurang, bostad 
eller hunddagis.

Utvändig ändring, med tekniskt samråd

Till exempel där fasadändringen påverkar den bärande 
konstruktionen.
Utvändig ändring, utan tekniskt samråd

Till exempel mindre fasadändring som insättning av fönster och dörr, 
samt byte av fasadmaterial.



← Till Översikt

Start av ärende Bygglov-
prövning

Expediering 
och kungörelse 

Tekniskt 
samråd 

Startbesked Arbets-
platsbesök

Slutsamråd Slutbesked Avslut av 
ärende

Summa tid Avgift

A 3.1
Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning som 
följer detaljplan. 0,5 1 0,5 0 1 0 0 1 0,5 5 5 625 kr

A 3.2
Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning 
utanför planlagt område, eller som avviker från detaljplan. 0,5 3 0,5 0 1 0 0 1 0,5 7 8 125 kr

A 3.3
Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet i 
ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 250 kr

Ärendetyp

A 3

Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar samt inglasning av balkong flerbostadshus

Tidsuppskattning



← Till Översikt

Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1
Avgift

A 4.1 Timdebitering, dock 
minst 2 timmar

A 4.2 Timdebitering, dock 
minst 2 timmar

A 4.3 Timdebitering, dock 
minst 2 timmar

A 4.4 Timdebitering, dock 
minst 2 timmar

A 4.5 Timdebitering, dock 
minst 2 timmar

A 4.6 Timdebitering, dock 
minst 2 timmar

A 4.7 Timdebitering, dock 
minst 2 timmar

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är 
hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio- eller telemaster eller torn

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av vindkraftverk som a) är högre än 20 meter över markytan b) placeras på 
ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken c) monteras fast på en byggnad, eller d) har en vindturbin med en 
diameter som är större än tre meter

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av begravningsplatser

Ärendetyp

A 4 Tidsuppskattning

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, 
campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag och materialgårdar

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar och bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller 
gruvdrift



← Till Översikt

Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och plank, parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer)
Start av 
ärende

Bygglov-
prövning

Expediering 
och kungörelse 

Tekniskt 
samråd 

Startbesked Arbets-
platsbesök

Slutsamråd Slutbesked Avslut av 
ärende

Summa tid Avgift

A 5.1 Planenligt 0,5 2 1 1 1 2 1 1 1 10,5 13 125 kr

A 5.2 Liten avvikelse 0,5 4 1 1 1 2 1 1 1 12,5 15 625 kr

A 5.3 Utanför planlagt område 0,5 4 1 1 1 2 1 1 1 12,5 15 625 kr

A 5.4 Planenligt 0,5 2 1 0 1 0 0 1 1 6,5 8 125 kr

A 5.5 Liten avvikelse 0,5 4 1 0 1 0 0 1 1 8,5 10 625 kr

A 5.6 Utanför planlagt område 0,5 4 1 0 1 0 0 1 1 8,5 10 625 kr

A 5.7 Planenligt 0,5 2 1 1 1 2 1 1 1 10,5 13 125 kr

A 5.8 Liten avvikelse 0,5 4 1 1 1 2 1 1 1 12,5 15 625 kr

A 5.9 Utanför planlagt område 0,5 4 1 1 1 2 1 1 1 12,5 15 625 kr

A 5.10 Planenligt 0,5 2 1 0 1 0 0 1 1 6,5 8 125 kr

A 5.11 Liten avvikelse 0,5 4 1 0 1 0 0 1 1 8,5 10 625 kr

A 5.12 Utanför planlagt område 0,5 4 1 0 1 0 0 1 1 8,5 10 625 kr

A 5.13 Planenligt 0,5 2 1 0 1 0 0 1 1 6,5 8 125 kr

A 5.14 Liten avvikelse 0,5 4 1 0 1 0 0 1 1 8,5 10 625 kr

A 5.15 Utanför planlagt område 0,5 4 1 0 1 0 0 1 1 8,5 10 625 kr

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av 
parkeringsplatser utomhus, med tekniskt samråd

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av 
parkeringsplatser utomhus, utan tekniskt samråd

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av 
transformatorstation, utan tekniskt samråd

Ärendetyp

A 5 Tidsuppskattning

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av 
mur eller plank, med tekniskt samråd

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av 
mur eller plank, utan tekniskt samråd



← Till Översikt

Start av 
ärende

Lovprövning Expediering 
och kungörelse 

Avslut av 
ärende

Summa tid Avgift

A 6.1 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av 
säsongskaraktär inom ramen för tidigare beviljat lov

50 % avdrag från full 
avgift

A 6.2 Förlängning av tidsbegränsat lov inom ramen för tidigare beviljat lov 50 % avdrag från full 
avgift

A 6.3 Ny prövning på grund av ändringar från tidigare beviljat, och med 
fortfarande gällande beslut om, lov

Timdebitering, dock minst 
2 timmar

A 6.4 Tidsbegränsade lov 25 % avdrag från full 
avgift

Start av 
ärende

Lovprövning/ 
besök

Expediering 
och kungörelse 

Avslut av 
ärende

Summa tid Avgift

A 7.1 Strandskyddsdispens 1 6 1 1 9 11 250 kr

A 6

Tidsbegränsade lov och nytt lov inom ramen för tidigare beviljat lov

Tidsuppskattning

Ärendetyp

A 7 Tidsuppskattning

Strandskyddsdispens

Ärendetyp



← Till Översikt

Start av 
ärende

Handläggning 
av anmälan

Expediering 
och kungörelse 

Tekniskt 
samråd 

Startbesked Arbets-
platsbesök

Slutsamråd Slutbesked Avslut av 
ärende

Summa tid Avgift

A 8.1 Rivning av byggnad eller en del av byggnad, med tekniskt samråd 0,5 1 0,5 3 1 1 1 1 0,5 9,5 11 875 kr

A 8.2 Rivning av byggnad eller del av en byggnad, utan tekniskt samråd 0,5 1 0,5 0 1 0 0 1 0,5 4,5 5 625 kr

A 8.3
Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan-och bygglagen 
(2010:900) har undantagits från krav på bygglov, med tekniskt 
samråd

0,5 1 1 1 1 0 1 1 0,5 7 8 750 kr

A 8.4
Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan-och bygglagen 
(2010:900) har undantagits från krav på bygglov, utan tekniskt 
samråd

0,5 1 1 0 0,5 0 0 0,5 0,5 4 5 000 kr

A 8.5
Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av 
byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning 
påverkas avsevärt, med tekniskt samråd

0,5 1 0,5 3 1 1 1 1 0,5 9,5 11 875 kr

A 8.6
Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av 
byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning 
påverkas avsevärt, utan tekniskt samråd

0,5 1 0,5 0 0,5 0 0 1 0,5 4 5 000 kr

A 8.7 Installation eller väsentlig ändring av hiss 0,5 1 0,5 0 0,5 0 0 1 0,5 4 5 000 kr

A 8.8 Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal 0,5 1 0,5 0 0,5 0 0 0,5 0,5 3,5 4 375 kr

A 8.9 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, med 
tekniskt samråd 0,5 1 0,5 1,5 1 1 1 1,5 0,5 8,5 10 625 kr

A 8.10 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, utan 
tekniskt samråd 0,5 1 0,5 0 0,5 0 0 0,5 0,5 3,5 4 375 kr

A 8.11 Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning 
eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt, med tekniskt samråd 0,5 1 0,5 1,5 1 1 1 1,5 0,5 8,5 10 625 kr

A 8.12

Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för 
vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt, utan 
tekniskt samråd 0,5 1 0,5 0 0,5 0 0 0,5 0,5 3,5 4 375 kr

A 8.13 Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i 
byggnaden, med tekniskt samråd 0,5 1 2 2 0,5 2 1 1 0,5 10,5 13 125 kr

A 8.14 Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i 
byggnaden, utan tekniskt samråd 0,5 1 0,5 0 0,5 0 0 1 0,5 4 5 000 kr

A 8.15

Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som 
omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 
kap. 16 § eller 42 § första stycket 5 c plan- och bygglagen eller 
motsvarande äldre föreskrifter, med tekniskt samråd

0,5 1 0,5 3 0,5 1 2 1,5 0.5 10 12 500 kr

A 8.16

Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som 
omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 
kap. 16 § eller 42 § första stycket 5 c plan- och bygglagen eller 
motsvarande äldre föreskrifter, utan tekniskt samråd

0,5 1 0,5 0 0,5 0 0 1 0,5 4 5 000 kr

A 8.17
Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, med tekniskt 
samråd 0,5 2 0,5 3 0,5 2 3 1,5 0,5 13,5 16 875 kr

Ärendetyp

A 8 Tidsuppskattning

Anmälningspliktiga åtgärder



A 8.18
Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, utan tekniskt 
samråd 0,5 2 0,5 0 0,5 0 0 1 0,5 5 6 250 kr

A 8.19

Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som 
avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen, med tekniskt samråd

Attefallshus

0,5 2,5 0,5 1 1 1 2 1 0,5 10 12 500 kr

A 8.20

Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som 
avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd

Attefallshus

0,5 2 0,5 0 1 0 0 1 0,5 5,5 6 875 kr

A 8.21

Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som 
avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen, med tekniskt samråd

Attefallsbostadshus

0,5 2,5 0,5 1 1 1 2,5 1 0,5 10,5 13 125 kr

A 8.22

Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som 
avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd

Attefallsbostadshus

0,5 2 0,5 0 1 0 0 1 0,5 5,5 6 875 kr

A 8.23
Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a § plan- 
och bygglagen så att den blir ett sådant komplementbostadshus som 
avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen

0,5 2 0,5 0 1 0 0 1 0,5 5,5 6 875 kr

A 8.24

Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b  § 1 
st. 1 plan- och bygglagen, med tekniskt samråd

Attefallstillbyggnad

0,5 2 0,5 1 1 1 2,5 1 0,5 10 12 500 kr

A 8.25

Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b § 1 
st 1 plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd

Attefallstillbyggnad

0,5 2 0,5 0 0,5 0 0 1 0,5 5 6 250 kr

A 8.26 Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4b § 1 st 
2 plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd 0,5 2 0,5 0 1 0 0 1 0,5 5,5 6 875 kr

A 8.27 Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som 
avses i 9 kap. 4c § plan- och bygglagen, med tekniskt samråd 0,5 2 0,5 2 1 1 2 1 0,5 10,5 13 125 kr

A 8.28 Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som 
avses i 9 kap. 4c § plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd 0,5 2 0,5 0 1 0 0 0,5 0,5 5 6 250 kr



← Till Översikt

Start av ärende Lovprövning Expediering 
och kungörelse 

Tekniskt 
samråd 

Startbesked Arbets-
platsbesök

Slutsamråd Slutbesked Avslut av 
ärende

Summa tid Avgift

A 9.1 Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd 0,5 3 0,5 2,5 1 1 1 1 1 11,5 14 375 kr

A 9.2 Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd 0,5 3 0,5 0 1 0 0 1 1 7 8 750 kr

Start av ärende Lovprövning Expediering 
och kungörelse 

Tekniskt 
samråd 

Startbesked Arbets-
platsbesök

Slutsamråd Slutbesked Avslut av 
ärende

Summa tid Avgift

A 10.1 Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd 0,5 4 0,5 2,5 1 1 1 1 1 12,5 15 625 kr

A 10.2 Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd 0,5 4 0,5 0 1,5 0 0 1 1 8,5 10 625 kr

A 10.3 Åtgärd avseende komplementbyggnad som kräver rivningslov, utan 
tekniskt samråd 0,5 2 0,5 0 1 0 0 1 0,5 5,5 6 875 kr

Ärendetyp

A 9 Tidsuppskattning

Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder

Ärendetyp

A 10 Tidsuppskattning

Rivningslov och teknisk kontroll för  åtgärder som kräver rivningslov



← Till Översikt

Start av ärende Prövning av ansökan Expediering 
och kungörelse

Avslut av 
ärende

Summa tid Avgift

A 11.1 Förhandsbesked Utanför planlagt 
område 0,5 16 1 1 18,5 23 125 kr

A 11.2 Förhandsbesked Innanför planlagt 
område 0,5 9 1 1 11,5 14 375 kr

Avgift

A 12.1 Villkorsbesked Timdebitering, dock 
minst 2 timmar

Avgift

A 13.1 Ingripandebesked Timdebitering, dock 
minst 2 timmar

A 11 Tidsuppskattning

Förhandsbesked

A 12 Tidsuppskattning

Villkorsbesked

Ärendetyp

A 13 Tidsuppskattning

Ingripandebesked

Ärendetyp

Ärendetyp



← Till Översikt

Utförande Summa tid Avgift

A 14.1 Ytterligare tekniska samråd, utöver det första, per styck 4 4 5 000 kr

A 14.2 Ytterligare arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck 4 4 5 000 kr

A 14.3 Ytterligare slutsamråd, utöver det första, per styck 4 4 5 000 kr

A 14.4 Ytterligare tekniska samråd, utöver det första, per styck för 
nybyggnad eller tillbyggnad ≥ 1001 (BTA+OPA) 8 8 10 000 kr

A 14.5 Ytterligare arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck för 
nybyggnad eller tillbyggnad ≥ 1001 (BTA+OPA) 8 8 10 000 kr

A 14.6 Ytterligare slutsamråd, utöver det första, per styck för nybyggnad 
eller tillbyggnad ≥ 1001 (BTA+OPA) 8 8 10 000 kr

A 14.7 Ytterligare startbesked, utöver det första per styck 4 4 5 000 kr

A 14.8 Ytterligare startbesked, utöver det första per styck för nybyggnad 
eller tillbyggnad över >1001 (BTA+OPA) 8 8 10 000 kr

A 14.9 Beslut om ny kontrollansvarig 3 3 3 750 kr

A 14 Tidsuppskattning

Extra platsbesök

Ärendetyp



← Till Översikt

Start av 
ärende

Fältkontroll Utredning och 
mätning

Kartritning Införande av 
anslutnings-

punkt

Avslut av 
ärende

Summa tid Avgift

A 15.1 Nyupprättande av 
nybyggnadskarta 0,5 4,5 2 0,5 7,5 9 375 kr

A 15.2 Kontroll och uppdatering av 
befintlig nybyggnadskarta 0,5 2 0,5 0,5 3,5 4 375 kr

A 15.3 Nyupprättande av 
nybyggnadskarta

Timdebitering, dock 
minst 7,5 timmar

A 15.4 Kontroll och uppdatering av 
befintlig nybyggnadskarta

Timdebitering, dock 
minst 3,5 timmar

A 15.5 Nyupprättande av 
nybyggnadskarta 0,5 4 0,5 0,5 5,5 6 875 kr

A 15.6 Kontroll och uppdatering av 
befintlig nybyggnadskarta 0,5 2 0 0 2,5 3 125 kr

A 15.7 Nyupprättande av 
nybyggnadskarta

Timdebitering, dock 
minst 5,5 timmar

A 15.8 Kontroll och uppdatering av 
befintlig nybyggnadskarta

Timdebitering, dock 
minst 2,5 timmar

A 15.9 Kartunderlag 0 0,75 0,75 938 kr

A 15.10 Kartunderlag inkl. fältmätning 
(enkel) 0,5 2 0 2,5 3 125 kr

A 15.11 Kartunderlag inkl. fältmätning 
(komplicerad) 0,5 4 0 4,5 5 625 kr

A 15.12 Tillägg dwg-fil 465 kr

Ärendetyp

A 15 Tidsuppskattning

Upprättande av nybyggnadskarta

För tillbyggnad av bostadshus, ny- och tillbyggnad av 
komplementbyggnad och andra små, enkla byggnader, eller i 
andra fall då nybyggnadskarta enligt ärendetyp 15.1-15.8 inte 
krävs.

För ny- och tillbyggnad inom detaljplanelagt område. Fastighetens 
yta 0-5000 kvm

För ny- och tillbyggnad inom detaljplanelagt område. Fastighetens 
yta ≥ 5001 kvm

För nybyggnad av bostadshus utanför detaljplanelagt område. 
Fastighetens yta 0-5000 kvm

För nybyggnad av bostadshus utanför detaljplanelagt område. 
Fastighetens yta ≥ 5001 kvm



← Till Översikt

Start av ärende Utredning och 
beräkning

Mätning Avslut av 
ärende

Summa tid Avgift

A 16.1 Grovutstakning 0,5 1 3 0,5 5 6 250 kr

A 16.2 Finutstakning 0,5 1 5 0,5 7 8 750 kr

A 16.3 Grov- och finutstakning 0,5 1 8 0,5 10 12 500 kr

A 16.4 Grovutstakning 0,5 0,5 2 0 3 3 750 kr

A 16.5 Finutstakning 0,5 0,5 3 0 4 5 000 kr

A 16.6 Utstakning av avstånd till gräns vid tillbyggnad. Moms tillkommer. 0,5 0 2,5 0,5 3,5 4 375 kr

A 16.7
Lägeskontroll (vid lägeskontroll av flera likartade byggnader inom 
samma uppdrag och exploateringsområde reduceras avgiften med 
30%). Moms tillkommer.

0 0 3 0,5 3,5 4 375 kr

A 16.8 B-fix (byggfix). Moms tillkommer. 0 0 1 0,5 1,5 1 875 kr

A 16.9 Godkännande av sakkunnig för utstakning i egen regi 1,5 0 0 0 1,5 1 875 kr

Ärendetyp

A 16 Tidsuppskattning

Utstakning och lägeskontroll

Utstakning av huvudbyggnad samt komplementbyggnad vid 
sammatillfälle (vid utstakning av flera likartade byggnader inom 
samma uppdrag och exploateringsområde reduceras avgiften med 
30%). Moms tillkommer.

Utstakning av enbart komplementbyggnad. Moms tillkommer.



← Till Översikt

Avgift

A 17.1 Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip 
motsvarande åtgärd finns i någon av taxans övriga tabeller

I enlighet med 
tillämplig tabell

A 17.2 Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip 
motsvarande åtgärd inte finns i någon av taxans övriga tabeller

Timdebitering, dock 
minst 2 timmar

Avgift

A 18.1 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder Timdebitering, dock 
minst 2 timmar

Avgift

A 19.1 Avslag Timdebitering, dock 
minst 2 timmar

Avgift 

A 20.1 Avskrivning Timdebitering, dock 
minst 1 timme

Avgift

A 21.1 Avvisning Timdebitering, dock 
minst 2 timmar

Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder

Ärendetyp

A 21 Tidsuppskattning

Avvisning

Ärendetyp

Ärendetyp

Ärendetyp

A 20 Tidsuppskattning

Avskrivning

A 19 Tidsuppskattning

Avslag

A 17 Tidsuppskattning

Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov)

A 18 Tidsuppskattning

Ärendetyp



← Till Översikt

Formel* Faktor mpbb 2023 Avgift 

A 22.1 A4, skala 1:500 Faktor*mpbb 4 52,5 210 kr

A 22.2 A4, skala 1:1000 Faktor*mpbb 4,5 52,5 236 kr

A 22.3 A3, skala 1:500 Faktor*mpbb 4,5 52,5 236 kr

A 22.4 A3, skala 1:1000 Faktor*mpbb 5 52,5 263 kr

A 22.5 Övriga format eller skala Offert

A 22.6 A4 Faktor*mpbb 1,5 52,5 79 kr

A 22.7 A3 Faktor*mpbb 2 52,5 105 kr

A 22.8 Laserscanning Offert

A 22.9 Kungsbackakartan. Moms tillkommer. A0 Faktor*mpbb 4 52,5 210 kr

A 22.10 Övriga utskrifter Offert

Formel* Faktor mpbb 2023 Avgift 

A 23.1 1-5 ha Faktor*mpbb 30 52,5 1 575 kr

A 23.2 Därefter 100 kr per ha 

A 23.3 >10 ha Offert

A 22 Tidsuppskattning

Utskrift av karta och ortofoto på papper eller pdf 
Ärendetyp

Primärkarta. Moms tillkommer.

Ortofoto. Moms tillkommer.

A 23 Tidsuppskattning

Digital geografisk information

Ärendetyp

Primärkarta., pris per hektar. Moms tillkommer.



A 23.4 Dwg-fil för bostadsfastighet. Moms tillkommer. Max 1 500 kvm Faktor*mpbb 10 52,5 525 kr

A 23.5 Leveranskostnad per köp av geodataprodukter. Moms tillkommer. Administration och 
leveranspaketering

Timdebitering, 
dock minst 0,5 

timmar

 * mpbb = milliprisbasbelopp
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§ 224 

Ny taxa för plan- och byggverksamheten 

Beslut 
Byggnadsnämnden godkänner Taxa för plan- och byggverksamheten i Kungsbacka kommun 
daterad 2022–06–22 och översänder den till kommunfullmäktige för fastställande. 

Kommunfullmäktige beslutar att taxan ska börja gälla från och med 1 januari 2023 och tillämpas på 
de ärenden som kommer in från och med denna tidpunkt. 

Kommunfullmäktige beslutar att handläggningskostnad per timme för tabell A sätts till 1250 
kronor. 

Kommunfullmäktige ger byggnadsnämnden i uppdrag att årligen justera avgiftsbeloppen i tabell A 
enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) publicerad av Sveriges kommuner och Regioner 
(SKR). Utgångspunkten för indexuppräkningen är oktober år 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Byggnadsnämnden framlägger förslag till Kungsbacka kommunfullmäktige att anta ny taxa för 
plan- och bygglovsverksamheten i Kungsbacka kommun, i enlighet med bifogat förslag, daterat i 
juni 2022.  

Bygg- och miljöförvaltningen har sett över nu gällande taxa för plan- och byggverksamheten i syfte 
att förenkla dess tillämpning. Syftet med taxan är vidare att kommunen ska kunna få täckning för 
sina kostnader i de delar av verksamheten som taxan omfattar. Förutom en ny grafisk layout som 
syftar till att skapa enhetlighet bland kommunens samtliga taxadokument framgår i förslag till ny 
taxa att samtliga avgifter tillhörande byggverksamhetens ärendetyper har bearbetats för att bättre 
avspegla den faktiska tidsåtgång som krävs. Till följd av detta har genomsnittliga 
handläggningstider justerats och antal timmar för administrativa åtgärder i ärenden avseende lov 
och förhandsbesked minskats då dessa handläggningsmoment bedöms vara av enklare slag och ta 
mindre tid i anspråk. Föreslagen justering av handläggningstider utgör även en följd av det 
effektiviserings- och automatiseringsarbete som har vidtagits av förvaltningen i vissa 
handläggningsmoment. I förslag till ny taxa har antalet kategorier av åtgärder inom lov- och 
förhandsbeskedsärenden blivit något fler och timtaxan för tabell A föreslås justeras till 1 250 
kronor. 

Föreslagen taxa kommer sammantaget att göra det lättare för kommunens medborgare att utläsa vad 
deras ansökan kommer att kosta. Minskad administrativt arbete på förvaltningen medför en positiv 
påverkan på ärenden utifrån ett sökandeperspektiv och att det blir ett korrekt utfall av den debitering 
som görs. Föreslagen justering av genomsnittlig tid utgör en anpassning till en tidsdebitering som är 
mer realistisk vilket även underlättar för tjänstepersoner att använda taxan. Föreslagen taxa kommer 
i likhet med nu aktuell taxa att vara självbärande av samtliga kostnader. I några enstaka ärendetyper 
till exempel avseende hissanordningar har avgiften sänkts. 

I ärenden avseende planverksamheten, tabell B, kommer samhällsbyggnadskontoret att komplettera 
ärendet med justeringar av avgiften för ansökan om planbesked inför beslut i Kommunstyrelsen. 
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Nedan följer en sammanställning av de viktigaste ändringar som föreslås:  

 Anpassning till nytt grafiskt utförande som är förenligt med kommunens riktlinjer för 
styrdokument 

 Nya taxebestämmelser efter en översyn och kvalitetssäkring av desamma 

 Redaktionella ändringar och förtydliganden av texter och rubriker   

 Justering av tid i genomsnittliga handläggningstider i tabeller A1-A3, A5, A8-A11  

 Tillägg av nya ärendetyper som tar bort ologiska konsekvenser i nuvarande gällande taxas 
debitering  

 Uppdatering av milliprisbasbelopp (mpbb) från 2019 till 2022 års värde i tabell A22-23. 

 Ny självkostnadsberäkning för handläggningskostnad per timme för tabell A  

Beskrivning av ärendet 
Bygg- och miljöförvaltningen har sett över nu gällande plan- och bygglovstaxan i syfte att förenkla 
dess användning. Förvaltningen bedömer att det föreligger ett behov av att upprätta en ny taxa för 
kommunens plan- och byggverksamhet. Underlaget tar utgångspunkt i samma beräkningar som nu 
gällande taxa för plan- och byggverksamheten och beräkningsmodellen bygger även fortsatt på 
schabloner av dels olika åtgärder, dels olika handläggningsmoment som i kombination med 
varandra leder till slutlig avgiftsdebitering. Föreslagen ny taxa kommer även i likhet med nu aktuell 
taxa att vara neutral och självbärande av samtliga kostnader.  

I arbetet med framtagande av förslag till ny taxa har bygg- och miljöförvaltningen fördjupat sig i de 
olika verksamheternas tidsredovisning för att justera tidigare schabloner och genomsnittskostnader. 
Syftet med föreslagen nya taxa är att kommunen ska kunna få täckning för sina kostnader i de delar 
av verksamheten som taxan får omfatta. Förutom en ändrad layout som syftar till att skapa ökad 
tydlighet samt enhetlighet bland kommunens samtliga taxor framgår i förslaget att vissa poster har 
bearbetats för att olika åtgärder bättre ska spegla den faktiska tidsåtgång som krävs vid 
ärendehantering. Som en följd av detta har samtliga genomsnittliga handläggningstider justerats och 
antal timmar för åtgärder av administrativ natur i ärenden avseende lov och förhandsbesked har 
minskats då dessa handläggningsmoment bedöms vara av enklare slag och därmed tar mindre tid i 
anspråk. Föreslagen justering avspeglar effekten av det automatiserings- och effektiviseringsarbete 
som bygg- och miljöförvaltningen har vidtagit under vissa handläggningsmoment. I förslag till ny 
taxa har vidare antalet kategorier av åtgärder inom lov- och förhandsbeskedsärenden blivit fler. I 
några enstaka ärendetyper, till exempel avseende hissanordningar, har avgiften sänkts. Timtaxan i 
tabell A föreslås uppgå till 1 250 kronor. 

Föreslagen taxa kommer att göra det lättare för kommunmedborgare att utläsa vad deras ansökan 
kommer att kosta. Minskad administrativt arbete på förvaltningen medför en positiv påverkan på 
ärenden utifrån ett sökandeperspektiv och att det blir ett korrekt utfall av den debitering som görs.  
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Sammantaget innebär förslaget till den nya taxan en anpassning till ny nya riktlinjer, redaktionella 
ändringar samt ett grafiskt utförande som är enhetlig med kommunens övriga styrdokument i form 
av taxor.  

I ärenden avseende planverksamheten, tabell B, kommer samhällsbyggnadskontoret att komplettera 
ärendet med justeringar av avgiften för ansökan om planbesked inför beslut i Kommunstyrelsen. 

En sammanställning över samtliga ändringar i taxatabellerna följer nedan: 

 Redaktionella ändringar och förtydliganden av texter och rubriker   

 Genomsnittliga handläggningstider i tabeller A1-A3, A5, A8-A11   

o Justering av tid för start av ärende   

 Tidigare 2 h justerats till 1h  

 Tidigare 1 h justeras till 0,5h  

 Tidigare 0,5 h ligger kvar oförändrade  

 Justering av tid för expediering och kungörelse i tabeller A2 och A3  

o I tabell A2 minskas tiden för de ärendetyper som tidigare haft 3 h till 2 h, vilket innebär att 
samtliga ärendetyper omfattar 2 h handläggningstid för expediering och kungörelse  

o I tabell A3 minskas tiden för de ärendetyper som tidigare hade 1 h till 0,5 h.  

 Justering av tid för avslut av ärende från 1 till 0,5 timmar för ärendetyperna A3.1 och A3.2  

 Tillägg av 3 nya ärendetyper i tabell A14  

o A14.7 Ytterligare startbesked, utöver det första per styck  

o A14.8 Ytterligare startbesked, utöver det första per styck för nybyggnad eller tillbyggnad över 
>1001 (BTA+OPA)  

o A14.9 Beslut om ny kontrollansvarig  

 Uppdatering av milliprisbasbelopp (mpbb) från år 2019 till år 2022 i tabell A22-A23  

 Justering av genomsnittlig tid för prövning av förhandsbesked, A 11.1 och A11.2, ökat med 3 h. 

 Justering av genomsnittlig tid för ärendetyperna A2.7-A2.15 

o A2.7-A2.9 ökat 1 h för Tekniskt samråd och 1 h för Arbetsplatsbesök 

o A2.10-A2.12 ökat 2 h för Tekniskt samråd och 2 h för Arbetsplatsbesök 

o A2.13-A2.15 ökat 4 h för Tekniskt samråd och 4 h för Arbetsplatsbesök 

 Tillägg av 5 nya ärendetyper i tabell A2, A2.41-A2.45  

o Nybyggnad av enklare karaktär 101–1000 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd  

 A2.41 planenligt  
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 A2.42 liten avvikelse  

 A2.43 utanför planlagt område  

o A2.44 Inglasning av balkong: flerbostadshus  

o A2.45 Ytterligare en inglasning av balkong på samma fastighet i ansökningar som omfattar 
inglasningar av flera balkonger A3.5 

 Tillägg av en ny ärendetyp i tabell A6  

o A 6.4 Tidsbegränsade lov 

 Minskning av handläggningstid för A8.7 - installation eller väsentlig ändring av hiss - med 1 h.  

o Startbesked justerat från 1 h till 0,5 h  

o Slutbesked justerat från 1,5 h till 1 h 

Beslutsunderlag 
Föreslagen ny taxa för plan- och byggverksamheten i Kungsbacka kommun, upprättad i juni 2022. 

Nu aktuell taxa för plan- och byggverksamheten i Kungsbacka kommun, antagen 2020-09-08, § 97. 

Beslutsunderlag  
Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2022-07-07, § 361 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-06-22  

Reviderad taxa plan- och bygglov, 2022-06-22 

Timberäkningar bygglovstaxan, 2022-06-22 

Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, arbetsutskottets 
förslag. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.  

Beslutet skickas till  
KSF/Samhällsbyggnadskontoret 
Kommunfullmäktige 
  



 
 

 

Bygg- och miljöförvaltningen    

 
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

info@kungsbacka.se 

www.kungsbacka.se 

 

Bygg- och miljöförvaltningen 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

1 (2) 
Datum 

2022-06-22 
Diarienummer 

BN 2022-000816 

 

Ny taxa för plan- och byggverksamheten  

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden godkänner Taxa för plan- och byggverksamheten i Kungsbacka kommun 

daterad 2022–06–22 och översänder den till kommunfullmäktige för fastställande. 

Kommunfullmäktige beslutar att taxan ska börja gälla från och med 1 januari 2023 och tillämpas på 

de ärenden som kommer in från och med denna tidpunkt. 

Kommunfullmäktige beslutar att handläggningskostnad per timme för tabell A sätts till 1250 

kronor. 

Kommunfullmäktige ger byggnadsnämnden i uppdrag att årligen justera avgiftsbeloppen i tabell A 

enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) publicerad av Sveriges kommuner och Regioner 

(SKR). Utgångspunkten för indexuppräkningen är oktober år 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Byggnadsnämnden framlägger förslag till Kungsbacka kommunfullmäktige att anta ny taxa för 

plan- och bygglovsverksamheten i Kungsbacka kommun, i enlighet med bifogat förslag, daterat i 

juni 2022.  

Bygg- och miljöförvaltningen har sett över nu gällande taxa för plan- och byggverksamheten i syfte 

att förenkla dess tillämpning. Syftet med taxan är vidare att kommunen ska kunna få täckning för 

sina kostnader i de delar av verksamheten som taxan omfattar. Förutom en ny grafisk layout som 

syftar till att skapa enhetlighet bland kommunens samtliga taxadokument framgår i förslag till ny 

taxa att samtliga avgifter tillhörande byggverksamhetens ärendetyper har bearbetats för att bättre 

avspegla den faktiska tidsåtgång som krävs. Till följd av detta har genomsnittliga 

handläggningstider justerats och antal timmar för administrativa åtgärder i ärenden avseende lov 

och förhandsbesked minskats då dessa handläggningsmoment bedöms vara av enklare slag och ta 

mindre tid i anspråk. Föreslagen justering av handläggningstider utgör även en följd av det 

effektiviserings- och automatiseringsarbete som har vidtagits av förvaltningen i vissa 

handläggningsmoment. I förslag till ny taxa har antalet kategorier av åtgärder inom lov- och 

förhandsbeskedsärenden blivit något fler och timtaxan för tabell A föreslås justeras till 1 250 

kronor. 

Föreslagen taxa kommer sammantaget att göra det lättare för kommunens medborgare att utläsa vad 

deras ansökan kommer att kosta. Minskad administrativt arbete på förvaltningen medför en positiv 

påverkan på ärenden utifrån ett sökandeperspektiv och att det blir ett korrekt utfall av den debitering 

som görs. Föreslagen justering av genomsnittlig tid utgör en anpassning till en tidsdebitering som är 

mer realistisk vilket även underlättar för tjänstepersoner att använda taxan. Föreslagen taxa kommer 



 

 

i likhet med nu aktuell taxa att vara självbärande av samtliga kostnader. I några enstaka ärendetyper 

till exempel avseende hissanordningar har avgiften sänkts. 

I ärenden avseende planverksamheten, tabell B, kommer samhällsbyggnadskontoret att komplettera 

ärendet med justeringar av avgiften för ansökan om planbesked inför beslut i Kommunstyrelsen. 

Nedan följer en sammanställning av de viktigaste ändringar som föreslås:  

➢ Anpassning till nytt grafiskt utförande som är förenligt med kommunens riktlinjer för 

styrdokument 

➢ Nya taxebestämmelser efter en översyn och kvalitetssäkring av desamma 

➢ Redaktionella ändringar och förtydliganden av texter och rubriker   

➢ Justering av tid i genomsnittliga handläggningstider i tabeller A1-A3, A5, A8-A11  

➢ Tillägg av nya ärendetyper som tar bort ologiska konsekvenser i nuvarande gällande taxas 

debitering  

➢ Uppdatering av milliprisbasbelopp (mpbb) från 2019 till 2022 års värde i tabell A22-23. 

➢ Ny självkostnadsberäkning för handläggningskostnad per timme för tabell A  

Beskrivning av ärendet 
Bygg- och miljöförvaltningen har sett över nu gällande plan- och bygglovstaxan i syfte att förenkla 

dess användning. Förvaltningen bedömer att det föreligger ett behov av att upprätta en ny taxa för 

kommunens plan- och byggverksamhet. Underlaget tar utgångspunkt i samma beräkningar som nu 

gällande taxa för plan- och byggverksamheten och beräkningsmodellen bygger även fortsatt på 

schabloner av dels olika åtgärder, dels olika handläggningsmoment som i kombination med 

varandra leder till slutlig avgiftsdebitering. Föreslagen ny taxa kommer även i likhet med nu aktuell 

taxa att vara neutral och självbärande av samtliga kostnader.  

I arbetet med framtagande av förslag till ny taxa har bygg- och miljöförvaltningen fördjupat sig i de 

olika verksamheternas tidsredovisning för att justera tidigare schabloner och genomsnittskostnader. 

Syftet med föreslagen nya taxa är att kommunen ska kunna få täckning för sina kostnader i de delar 

av verksamheten som taxan får omfatta. Förutom en ändrad layout som syftar till att skapa ökad 

tydlighet samt enhetlighet bland kommunens samtliga taxor framgår i förslaget att vissa poster har 

bearbetats för att olika åtgärder bättre ska spegla den faktiska tidsåtgång som krävs vid 

ärendehantering. Som en följd av detta har samtliga genomsnittliga handläggningstider justerats och 

antal timmar för åtgärder av administrativ natur i ärenden avseende lov och förhandsbesked har 

minskats då dessa handläggningsmoment bedöms vara av enklare slag och därmed tar mindre tid i 

anspråk. Föreslagen justering avspeglar effekten av det automatiserings- och effektiviseringsarbete 

som bygg- och miljöförvaltningen har vidtagit under vissa handläggningsmoment. I förslag till ny 

taxa har vidare antalet kategorier av åtgärder inom lov- och förhandsbeskedsärenden blivit fler. I 

några enstaka ärendetyper, till exempel avseende hissanordningar, har avgiften sänkts. Timtaxan i 

tabell A föreslås uppgå till 1 250 kronor. 

Föreslagen taxa kommer att göra det lättare för kommunmedborgare att utläsa vad deras ansökan 

kommer att kosta. Minskad administrativt arbete på förvaltningen medför en positiv påverkan på 

ärenden utifrån ett sökandeperspektiv och att det blir ett korrekt utfall av den debitering som görs.  

Sammantaget innebär förslaget till den nya taxan en anpassning till ny nya riktlinjer, redaktionella 

ändringar samt ett grafiskt utförande som är enhetlig med kommunens övriga styrdokument i form 

av taxor.  

I ärenden avseende planverksamheten, tabell B, kommer samhällsbyggnadskontoret att komplettera 

ärendet med justeringar av avgiften för ansökan om planbesked inför beslut i Kommunstyrelsen. 



 

 

En sammanställning över samtliga ändringar i taxatabellerna följer nedan: 

➢ Redaktionella ändringar och förtydliganden av texter och rubriker   

➢ Genomsnittliga handläggningstider i tabeller A1-A3, A5, A8-A11   

o Justering av tid för start av ärende   

▪ Tidigare 2 h justerats till 1h  

▪ Tidigare 1 h justeras till 0,5h  

▪ Tidigare 0,5 h ligger kvar oförändrade  

➢ Justering av tid för expediering och kungörelse i tabeller A2 och A3  

o I tabell A2 minskas tiden för de ärendetyper som tidigare haft 3 h till 2 h, vilket innebär att 

samtliga ärendetyper omfattar 2 h handläggningstid för expediering och kungörelse  

o I tabell A3 minskas tiden för de ärendetyper som tidigare hade 1 h till 0,5 h.  

➢ Justering av tid för avslut av ärende från 1 till 0,5 timmar för ärendetyperna A3.1 och A3.2  

➢ Tillägg av 3 nya ärendetyper i tabell A14  

o A14.7 Ytterligare startbesked, utöver det första per styck  

o A14.8 Ytterligare startbesked, utöver det första per styck för nybyggnad eller tillbyggnad över 

>1001 (BTA+OPA)  

o A14.9 Beslut om ny kontrollansvarig  

➢ Uppdatering av milliprisbasbelopp (mpbb) från år 2019 till år 2022 i tabell A22-A23  

➢ Justering av genomsnittlig tid för prövning av förhandsbesked, A 11.1 och A11.2, ökat med 3 h. 

➢ Justering av genomsnittlig tid för ärendetyperna A2.7-A2.15 

o A2.7-A2.9 ökat 1 h för Tekniskt samråd och 1 h för Arbetsplatsbesök 

o A2.10-A2.12 ökat 2 h för Tekniskt samråd och 2 h för Arbetsplatsbesök 

o A2.13-A2.15 ökat 4 h för Tekniskt samråd och 4 h för Arbetsplatsbesök 

➢ Tillägg av 5 nya ärendetyper i tabell A2, A2.41-A2.45  

o Nybyggnad av enklare karaktär 101–1000 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd  

▪ A2.41 planenligt  

▪ A2.42 liten avvikelse  

▪ A2.43 utanför planlagt område  

o A2.44 Inglasning av balkong: flerbostadshus  

o A2.45 Ytterligare en inglasning av balkong på samma fastighet i ansökningar som omfattar 

inglasningar av flera balkonger A3.5 

➢ Tillägg av en ny ärendetyp i tabell A6  

o A 6.4 Tidsbegränsade lov 

➢ Minskning av handläggningstid för A8.7 - installation eller väsentlig ändring av hiss - med 1 h.  

o Startbesked justerat från 1 h till 0,5 h  

o Slutbesked justerat från 1,5 h till 1 h 
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Taxan tillämpas avseende nedanstående punkter i den utsträckning som närmare föreskrivs i 

nedanstående taxebestämmelser. 

1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och 

2. ingripandebesked, 

3. beslut om lov, 

4. tekniska samråd och slutsamråd, 

5. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen, 

6. upprättande av nybyggnadskartor. 

7. framställning av arkivbeständiga handlingar, 

8. expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41–41 b §§ PBL, och 

9. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder i samband med handläggning av lov- eller 

tillsynsärenden. 

Kommunen tar ut planavgift enligt 12 kap § 9 PBL för att täcka programkostnader och kostnader 

för andra åtgärder som behövs för att upprätta eller ändra detaljplaner eller områdesbestämmelser, 

om byggnadsnämnden ger bygglov för nybyggnad eller ändring av en byggnad, eller annan 

anläggning (16 kap § 7 PBL) och den fastighet som bygglovet avser har nytta av planen eller 

områdesbestämmelserna. 

Taxan är beslutad med stöd av 12 kap 8 § Plan- och bygglagen (PBL), (2010:900) 

 

Avgift tas ut enligt de grunder eller principer som framgår av 2 kap 6 § KL samt i 12 kap 10 § PBL. 

Kommunen får inte ta ut högre avgifter än den genomsnittliga självkostnaden för den typ av besked, 

beslut eller handläggning som avgiften gäller. Vid beräkningen av självkostnaderna får alla 

relevanta direkta och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov till ingå i beräkningen. 

Exempel på direkta kostnader är personalkostnader, personalomkostnader, material och utrustning. 

Exempel på indirekta kostnader är lokalkostnader, administrationskostnader och fördelade 

gemensamma kostnader.  

Handläggningskostnaden per timme i tabell A1-A21 har beräknats genom att kommunens 

genomsnittliga kostnad i kronor per år för en handläggare inom myndighetsområdet dividerats med 

den genomsnittliga handläggningstiden per handläggare. Beräkningen har gjorts i en mall som SKR 

tagit fram för ändamålet. 

Beloppen i taxetabellerna A1-A21 har beräknats genom att den beräknade handläggningskostnaden 

per timme för verksamheten har multiplicerats med en genomsnittlig tidsåtgång för den typ av 

ärende som åtgärden avser.  

I tabell A22, A23, B4, B7 och B8 beräknas avgiften i enlighet med en formel. I tabell B6 framgår 

princip för beräkning av handläggningskostnad per timme, se även tabell B5. Prisbasbelopp 

fastställs årligen av regeringen. I formelberäkning används en tusendels prisbasbelopp, 

milliprisbasbelopp (mPBB). Areabestämning i de fall där beräkning av BTA, BYA och OPA 

förekommer, används mätregler enligt Svensk Standards senaste upplaga.  

Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet inkommer.  



 

  

Avtal om program- och plankostnader med mera kan tecknas mellan kommunen och fastighetsägare, även 

kallad exploatör. I avtalet regleras de verkliga kostnader som kommunen har för att föra planförslaget till 

antagande. Avtalet reglerar förutsättningar och principer som gäller vid framtagande av planprogram och 

detaljplan till exempel ansvars- och kostnadsfördelning, ersättning om planarbete avbryts, övriga åtaganden 

m.m. När kostnaden har reglerats genom avtal blir det inte aktuellt med uttag av planavgift i samband med 

bygglov.  

  

Principavtal och exploateringsavtal kan tecknas mellan kommunen och fastighetsägare även kallad 

exploatör, enligt kommunens riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal. I de fall där 

exploateringsavtal är aktuellt ska principavtal tecknas mellan kommunen och byggherren innan 

detaljplanearbete påbörjas, med undantag av när det är uppenbart obehövligt. Principavtalet reglerar också 

den huvudsakliga fördelningen av kostnader och ansvar för detaljplanens genomförande, vilket får sin 

slutliga reglering i exploateringsavtalet. I avtalen regleras därmed även de kostnader kommunen har för 

nedlagd tid avseende genomförandet av detaljplanen.  

Exploateringsavtalet förhandlas löpande under planprocessen och ska vara undertecknat av byggherren före 

detaljplanen antas av byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige. Detaljplanen antas efter att 

kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige godkänt exploateringsavtalet.  

  

Planavgift tas ut i samband med bygglov när det inte är praktiskt genomförbart att teckna program- och 

plankostnadsavtal till exempel när många fastighetsägare ingår i planområdet. Planavgift tas ut i samma 

omfattning som vid ett planenligt bygglov i det fall bygglov beviljas med liten avvikelse. Kommunens 

principer för uttag av planavgift genom bygglov och justeringsfaktor (N) framgår av tabell B7. Rätten att 

fatta beslut om ändring av justeringsfaktorn (N) delegeras till byggnadsnämnden.  

  

För vissa ärendetyper anges ”Timdebitering”. I dessa fall beräknas avgiften genom att den framräknade 

handläggningskostnaden per timme multipliceras med antalet nedlagda timmar i ärendet. Med 

handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman har använt för inläsning av ärendet, 

kontakter med parter, samråd med andra myndigheter, inspektioner och kontroller, restid, beredning i övrigt i 

ärendet samt föredragning och beslut.  

  

A – Taxatabeller för lov anmälan m.m.: Handläggningskostnaden per timme är 1 250 kronor. 

B – Taxatabeller för fysisk samhällsplanering: se vidare tabell B5, sid. 22.  

  

Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar byggnadsnämnden om skälig 

avgift grundad på tidsersättning. 

Finner byggnadsnämnden att det finns skäl som motiverar en höjning eller sänkning av avgiften, äger 

nämnden för visst slag av ärende eller för särskilt uppdrag besluta om detta 

Mervärdesskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning.  

Mervärdesskatt tas däremot ut på avgifter enligt tabell A16, A22, A23 och B6. 



 

Avgiftsbeloppen i tabell A i denna taxa är bestämda med utgångspunkt från kostnadsläge och Prisindex för 

kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla. 

Byggnadsnämnden ska för varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att justera avgiftsbeloppen (fasta 

avgifter och timavgifter) med den procentsats för PKV som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober 

månad året före avgiftsåret. 

  

Avgift enligt denna taxa betalas av sökanden/beställaren mot faktura när denne erhållit kommunens beslut, 

beställd handling levererats eller beställd åtgärd vidtagits.  

Avgift får även tas ut i förskott. 

 

På sökandens begäran sker avräkning av preliminärt debiterade avgifter för åtgärder efter beslut om bygglov 

vilka byggnadsnämnden inte har vidtagit. I de fall bygglovet inte har utnyttjats sker återbetalning tidigast när 

bygglovet har upphört att gälla. Ränta utgår inte på belopp som återbetalas respektive tilläggsdebiteras. Tid 

för begäran om återbetalning hanteras enligt preskriptionslagen, dvs. preskription sker i regel efter tio år. 

Betalas inte avgift vid den förfallodag som anges i fakturan utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen från 

förfallodagen till dess betalning sker.  

Kommunfullmäktiges beslut om taxa kan överklagas i den ordning som föreskrivs för laglighetsprövning 

enligt kommunallagen 10 kap (13 kap 1 § PBL). Kommunens beslut om avgift kan överklagas genom 

förvaltningsbesvär. Den som vill överklaga ska lämna handlingarna till kommunen inom tre veckor från den 

dag beslutet har tagits emot. Kommunen prövar om överklagandet har kommit in i rätt tid Därefter 

överlämnas handlingarna till Länsstyrelsen som prövar överklagandet, som första instans (13 kap 3 § PBL). 

 

  



 

A Taxetabeller för lov, anmälan mm     

A 1 Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader  

Ärendetyp Avgift 

A 1.1 Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus 
 
I kostnaden ingår även tillhörande komplementåtgärder som 
garage, carportar, förråd samt rivning, mur och eldstad 
förutsatt att det ingår i samma ansökan. 

Planenligt 31 250 kr 

A 1.2 Liten avvikelse 36 250 kr 

A 1.3 Med gällande 
förhandsbesked 

35 000 kr 

A 1.4 Utanför planlagt område 
och utan förhandsbesked 

47 500 kr 

A 1.5 Nybyggnad av ett fritidshus 
 
I kostnaden ingår även tillhörande komplementåtgärder som 
garage, carportar, förråd samt rivning, mur och eldstad 
förutsatt att det ingår i samma ansökan. 

Planenligt 28 750 kr 

A 1.6 Liten avvikelse 33 750 kr 

A 1.7 Med gällande 
förhandsbesked 

32 500 kr 

A 1.8 Utanför planlagt område 
och utan förhandsbesked 

40 000 kr 

A 1.9 Nybyggnad av komplementbyggnad, med tekniskt samråd  
 
Till exempel större garage, förråd, gästhus samt båthus. 

Planenligt 18 750 kr 

A 1.10 Liten avvikelse 22 500 kr 

A 1.11 Utanför planlagt område 22 500 kr 

A 1.12 Nybyggnad av komplementbyggnad, utan tekniskt samråd 
 
Till exempel mindre garage, förråd, gästhus samt båthus. 

Planenligt 10 000 kr 

A 1.13 Liten avvikelse 13 750 kr 

A 1.14 Utanför planlagt område 13 750 kr 

A 1.15 Tillbyggnad, med tekniskt samråd 
 
Till exempel större ändringar av en- och tvåbostadshus som 
innebär en ökning av byggnadens volym där en 
kontrollansvarig krävs, exempelvis tillbyggnader i två plan 
och badrum. 

Planenligt 18 750 kr 

A 1.16 Liten avvikelse 22 500 kr 

A 1.17 Utanför planlagt område 22 500 kr 

A 1.18 Tillbyggnad, utan tekniskt samråd 
 
Till exempel mindre ändringar som innebär en ökning av 
byggnadens volym, exempelvis tillbyggnader av en- och 
tvåbostadhus, garage och förråd. 

Planenligt 10 000 kr 

A 1.19 Liten avvikelse 13 750 kr 

A 1.20 Utanför planlagt område 13 750 kr 

A 1.21 Tillbyggnad och nybyggnad av mycket enkel karaktär, utan 
tekniskt samråd 
 
Till exempel oisolerade växthus, uterum och skärmtak. 

Planenligt 5 625 kr 

A 1.22 Liten avvikelse 8 125 kr 

A 1.23 Utanför planlagt område 8 125 kr 

A 1.24 Utvändig ändring, med tekniskt samråd 
 
Till exempel där fasadändringen påverkar den bärande 
konstruktionen. 

Planenligt 15 625 kr 

A 1.25 Liten avvikelse 16 875 kr 

A 1.26 Utvändig ändring, utan tekniskt samråd 
 

Planenligt 5 000 kr 
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A 1.27 Till exempel mindre fasadändring som insättning av fönster 
och dörr, samt byte av fasadmaterial. 

Liten avvikelse 6 250 kr 

A 1.28 All övrig ändring, med tekniskt samråd 
 
Till exempel ändrad användning från bostad till kontor, 
frisör, restaurang eller hunddagis där kontrollansvarig krävs. 

Planenligt 18 125 kr 

A 1.29 Liten avvikelse 23 125 kr 

A 1.30 Utanför planlagt område 23 125 kr 

A 1.31 All övrig ändring, utan tekniskt samråd 
 
Till exempel ändrad användning från bostad till kontor, 
frisör, restaurang eller hunddagis. 

Planenligt 11 875 kr 

A 1.32 Liten avvikelse 16 875 kr 

A 1.33 Utanför planlagt område 16 875 kr 

A 1.34 Per styck för nybyggnad av fler likartade en- eller 
tvåbostadshus utöver det första, i en och samma ansökan 
(gruppbebyggelse) 

  50 % avdrag 
från full avgift 

 

  



 

A 2 Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller 
komplementbyggnader  

Ärendetyp Avgift 

A 2.1 Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd 
 
Till exempel kontor, industri, handel, skola, flerbostadhus. 
 
I kostnaden ingår även tillhörande komplementåtgärder samt 
murar förutsatt att de ingår i samma ansökan 

Planenligt 21 250 kr 

A 2.2 Liten avvikelse 26 250 kr 

A 2.3 Utanför planlagt område 32 500 kr 

A 2.4 Nybyggnad 0-100  kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd 
 
Till exempel sophus, cykelrum, förråd, carport, sjöbod. 

Planenligt 13 750 kr 

A 2.5 Liten avvikelse 18 750 kr 

A 2.6 Utanför planlagt område 25 000 kr 

A 2.7 Nybyggnad  101-1000 kvm (BTA+OPA) 
 
Till exempel kontor, industri, handel, skola, flerbostadhus. 
 
I kostnaden ingår även tillhörande komplementåtgärder samt 
murar förutsatt att de ingår i samma ansökan 

Planenligt 47 500 kr 

A 2.8 Liten avvikelse 60 000 kr 

A 2.9 Utanför planlagt område 66 250 kr 

A 2.10 Nybyggnad  1001-5000 kvm (BTA+OPA) 
 
Till exempel kontor, industri, handel, skola, flerbostadhus. 
 
I kostnaden ingår även tillhörande komplementåtgärder samt 
murar förutsatt att de ingår i samma ansökan 

Planenligt 81 250 kr 

A 2.11 Liten avvikelse 93 750 kr 

A 2.12 Utanför planlagt område 100 000 kr 

A 2.13 Nybyggnad ≥ 5001 kvm (BTA+OPA) 
 
Till exempel kontor, industri, handel, skola, flerbostadhus. 
 
I kostnaden ingår även tilhörande komplementåtgärder samt 
murar förutsatt att de ingår i samma ansökan 

Planenligt 98 750 kr 

A 2.14 Liten avvikelse 111 250 kr 

A 2.15 Utanför planlagt område 117 500 kr 

A 2.16 Nybyggnad av enkla, oisolerade byggnader, utan tekniskt 
samråd 
 
Till exempel lagertält och lagerlokaler. 

Planenligt 21 250 kr 

A 2.17 Liten avvikelse 22 500 kr 

A 2.18 Utanför planlagt område 28 750 kr 

A 2.19 Tillbyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd 
 
Till exempel tillbyggnader av kontor, industri, handel, skola 
flerbostadshus. Åtgärder som kräver en kontrollansvarig. 

Planenligt 17 500 kr 

A 2.20 Liten avvikelse 22 500 kr 

A 2.21 Utanför planlagt område 22 500 kr 

A 2.22 Tillbyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd 
 
Till exempel tillbyggnader av kontor, industri, handel, skola 
flerbostadshus.  

Planenligt 11 250 kr 

A 2.23 Liten avvikelse 16 250 kr 

A 2.24 Utanför planlagt område 16 250 kr 

A 2.25 Tillbyggnad 101-1000 kvm (BTA+OPA) 
 
Till exempel tillbyggnader av kontor, industri, handel, skola 
flerbostadshus. Åtgärder som kräver en kontrollansvarig. 

Planenligt 42 500 kr 

A 2.26 Liten avvikelse 55 000 kr 

A 2.27 Utanför planlagt område 55 000 kr 

A 2.28 Tillbyggnad ≥ 1001 (BTA+OPA) 
 

Planenligt 70 000 kr 
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A 2.29 Till exempel tillbyggnader av kontor, industri, handel, skola 
flerbostadshus. Åtgärder som kräver en kontrollansvarig. 

Liten avvikelse 82 500 kr 

A 2.30 Utanför planlagt område 82 500 kr 

A 2.31 Utvändig ändring, med tekniskt samråd 
 
Till exempel där fasadändringen påverkar den bärande 
konstruktionen. 

Planenligt 16 250 kr 

A 2.32 Liten avvikelse 21 250 kr 

A 2.33 Utvändig ändring, utan tekniskt samråd 
 
Till exempel mindre fasadändring som insättning av fönster 
och dörr, samt byte av fasadmaterial. 

Planenligt 10 000 kr 

A 2.34 Liten avvikelse 15 000 kr 

A 2.35 All övrig ändring, med tekniskt samråd 
 
Ändrad användning av byggnadens användningssätt från till 
exempel kontor, frisör, verkstad till exempelvis restaurang, 
bostad eller hunddagis där kontrollansvarig krävs. 

Planenligt 41 250 kr 

A 2.36 Liten avvikelse 46 250 kr 

A 2.37 Utanför planlagt område 46 250 kr 

A 2.38 All övrig ändring, utan tekniskt samråd 
 
Ändrad användning av byggnadens användningssätt från till 
exempel kontor, frisör, verkstad till exempelvis restaurang, 
bostad eller hunddagis. 

Planenligt 21 250 kr 

A 2.39 Liten avvikelse 26 250 kr 

A 2.40 Utanför planlagt område 26 250 kr 

A 2.41 Nybyggnad av enklare karaktär 101-1000 kvm 
(BTA+OPA), med tekniskt samråd 
 
Till exempel oisolerat ridhus eller maskinhall. 

Planenligt 31 250 kr 

A 2.42 Liten avvikelse 36 250 kr 

A 2.43 Utanför planlagt område 42 500 kr 

A 2.44 Inglasning av balkong flerbostadshus    5 625 kr 

A 2.45 Ytterligare en inglasning av balkong på samma fastighet i 
ansökningar som omfattar inglasning av flera balkonger 

  1 250 kr 

  



 

 
  

  

A 3 Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar samt inglasning av balkong 
flerbostadshus  

Ärendetyp Avgift 

A 3.1 Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning som följer detaljplan. 5 625 kr 

A 3.2 Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning utanför planlagt 
område, eller som avviker från detaljplan. 

8 125 kr 

A 3.3 Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet i ansökningar som omfattar 
flera skyltar eller ljusanordningar 

1 250 kr 

    

A 4 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1  

Ärendetyp Avgift 

A 4.1 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av nöjesparker, 
djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, 
småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor 

Timdebitering, 
dock minst 2 

timmar 

A 4.2 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag och 
materialgårdar 

Timdebitering, 
dock minst 2 

timmar 

A 4.3 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar och bergrum 
som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift 

Timdebitering, 
dock minst 2 

timmar 

A 4.4 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta cisterner och 
andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för 
varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser 

Timdebitering, 
dock minst 2 

timmar 

A 4.5 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio- eller telemaster 
eller torn 

Timdebitering, 
dock minst 2 

timmar 

A 4.6 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av vindkraftverk som a) 
är högre än 20 meter över markytan b) placeras på ett avstånd från gränsen som är 
mindre än kraftverkets höjd över marken c) monteras fast på en byggnad, eller d) har en 
vindturbin med en diameter som är större än tre meter 

Timdebitering, 
dock minst 2 

timmar 

A 4.7 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av begravningsplatser Timdebitering, 
dock minst 2 

timmar 
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A 5 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och 
plank, parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer)  

Ärendetyp Avgift 

A 5.1 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig 
ändring av mur eller plank, med tekniskt samråd 

Planenligt 13 125 kr 

A 5.2 Liten avvikelse 15 625 kr 

A 5.3 Utanför planlagt område 15 625 kr 

A 5.4 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig 
ändring av mur eller plank, utan tekniskt samråd 

Planenligt 8 125 kr 

A 5.5 Liten avvikelse 10 625 kr 

A 5.6 Utanför planlagt område 10 625 kr 

A 5.7 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig 
ändring av parkeringsplatser utomhus, med tekniskt 
samråd 

Planenligt 13 125 kr 

A 5.8 Liten avvikelse 15 625 kr 

A 5.9 Utanför planlagt område 15 625 kr 

A 5.10 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig 
ändring av parkeringsplatser utomhus, utan tekniskt 
samråd 

Planenligt 8 125 kr 

A 5.11 Liten avvikelse 10 625 kr 

A 5.12 Utanför planlagt område 10 625 kr 

A 5.13 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig 
ändring av transformatorstation, utan tekniskt samråd 

Planenligt 8 125 kr 

A 5.14 Liten avvikelse 10 625 kr 

A 5.15 Utanför planlagt område 10 625 kr 
    

A 6 Tidsbegränsade lov och nytt lov inom ramen för tidigare beviljat lov  

Ärendetyp Avgift 

A 6.1 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär inom ramen för 
tidigare beviljat lov 

50 % avdrag 
från full avgift 

A 6.2 Förlängning av tidsbegränsat lov inom ramen för tidigare beviljat lov 50 % avdrag 
från full avgift 

A 6.3 Ny prövning på grund av ändringar från tidigare beviljat, och med fortfarande gällande 
beslut om, lov 

Timdebitering, 
dock minst 2 

timmar 

A 6.4 Tidsbegränsade lov 25 % avdrag 
från full avgift 

 
  

 
  

A 7 Strandskyddsdispens  

Ärendetyp Avgift 

A 7.1 Strandskyddsdispens 11 250 kr 

  

file:///C:/Users/christina.nordberg/Kungsbacka%20kommun/BF%20MH%20ledningsgrupp%20-%20Dokument/STABEN/Taxor/Taxa%20för%20Plan-%20och%20Byggverksamhet%202023/Uppdatering%20220314%20timberäkningar%20bygglovstaxan.xls%23TblTid5
file:///C:/Users/christina.nordberg/Kungsbacka%20kommun/BF%20MH%20ledningsgrupp%20-%20Dokument/STABEN/Taxor/Taxa%20för%20Plan-%20och%20Byggverksamhet%202023/Uppdatering%20220314%20timberäkningar%20bygglovstaxan.xls%23TblTid5
file:///C:/Users/christina.nordberg/Kungsbacka%20kommun/BF%20MH%20ledningsgrupp%20-%20Dokument/STABEN/Taxor/Taxa%20för%20Plan-%20och%20Byggverksamhet%202023/Uppdatering%20220314%20timberäkningar%20bygglovstaxan.xls%23TblTid6
file:///C:/Users/christina.nordberg/Kungsbacka%20kommun/BF%20MH%20ledningsgrupp%20-%20Dokument/STABEN/Taxor/Taxa%20för%20Plan-%20och%20Byggverksamhet%202023/Uppdatering%20220314%20timberäkningar%20bygglovstaxan.xls%23TblTid7


 

 
  

 
  

A 8 Anmälningspliktiga åtgärder  

Ärendetyp Avgift 

A 8.1 Rivning av byggnad eller en del av byggnad, med tekniskt samråd  11 875 kr 

A 8.2 Rivning av byggnad eller del av en byggnad, utan tekniskt samråd  5 625 kr 

A 8.3 Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan-och bygglagen (2010:900) har 
undantagits från krav på bygglov, med tekniskt samråd 

8 750 kr 

A 8.4 Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan-och bygglagen (2010:900) har 
undantagits från krav på bygglov, utan tekniskt samråd 

5 000 kr 

A 8.5 Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande 
delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, med tekniskt samråd 

11 875 kr 

A 8.6 Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande 
delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, utan tekniskt samråd 

5 000 kr 

A 8.7 Installation eller väsentlig ändring av hiss  5 000 kr 

A 8.8 Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal  4 375 kr 

A 8.9 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, med tekniskt samråd 10 625 kr 

A 8.10 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, utan tekniskt samråd 4 375 kr 

A 8.11 Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en 
byggnad eller inom en tomt, med tekniskt samråd 

10 625 kr 

A 8.12 Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en 
byggnad eller inom en tomt, utan tekniskt samråd 

4 375 kr 

A 8.13 Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, med tekniskt 
samråd 

13 125 kr 

A 8.14 Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, utan tekniskt 
samråd 

5 000 kr 

A 8.15 Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av 
skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första stycket 5 c 
plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter, med tekniskt samråd 

12 500 kr 

A 8.16 Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av 
skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första stycket 5 c 
plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter, utan tekniskt samråd 

5 000 kr 

A 8.17 Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, med tekniskt samråd 16 875 kr 

A 8.18 Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, utan tekniskt samråd 6 250 kr 

A 8.19 Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a § plan- 
och bygglagen, med tekniskt samråd 
 
Attefallshus 

12 500 kr 

A 8.20 Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a § plan- 
och bygglagen, utan tekniskt samråd 
 
Attefallshus 

6 875 kr 
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A 8.21 Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4a § 
plan- och bygglagen, med tekniskt samråd 
 
Attefallsbostadshus 

13 125 kr 

A 8.22 Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4a § 
plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd 
 
Attefallsbostadshus 

6 875 kr 

A 8.23 Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen så att 
den blir ett sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen 

6 875 kr 

A 8.24 Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b  § 1 st. 1 plan- och 
bygglagen, med tekniskt samråd 
 
Attefallstillbyggnad 

12 500 kr 

A 8.25 Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b § 1 st 1 plan- och 
bygglagen, utan tekniskt samråd 
 
Attefallstillbyggnad 

6 250 kr 

A 8.26 Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4b § 1 st 2 plan- och bygglagen, 
utan tekniskt samråd 

6 875 kr 

A 8.27 Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4c § plan- och 
bygglagen, med tekniskt samråd 

13 125 kr 

A 8.28 Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4c § plan- och 
bygglagen, utan tekniskt samråd 

6 250 kr 

  



 

    

A 9 Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder  

Ärendetyp Avgift 

A 9.1 Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd 
  

14 375 kr 

A 9.2 Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd 
  

8 750 kr 

    

A 10 Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver rivningslov  

Ärendetyp Avgift 

A 10.1 Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd 
  

15 625 kr 

A 10.2 Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd 
  

10 625 kr 

A 10.3 Åtgärd avseende komplementbyggnad som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd  6 875 kr 
    

A 11 Förhandsbesked  

Ärendetyp Avgift 

A 11.1 Förhandsbesked  Utanför planlagt område 23 125 kr 

A 11.2 Förhandsbesked  Innanför planlagt område 14 375 kr 
    

A 12 Villkorsbesked  

Ärendetyp Avgift 

A 12.1 Villkorsbesked Timdebitering, 
dock minst 2 

timmar     

A 13 Ingripandebesked  

Ärendetyp Avgift 

A 13.1 Ingripandebesked Timdebitering, 
dock minst 2 

timmar 
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A 14 Extra platsbesök  

Ärendetyp Avgift 

A 14.1 Ytterligare tekniska samråd, utöver det första, per styck 
  

5 000 kr 

A 14.2 Ytterligare arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck 
  

5 000 kr 

A 14.3 Ytterligare slutsamråd, utöver det första, per styck 
  

5 000 kr 

A 14.4 Ytterligare tekniska samråd, utöver det första, per styck för nybyggnad eller tillbyggnad ≥ 
1001 (BTA+OPA) 

10 000 kr 

A 14.5 Ytterligare arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck för nybyggnad eller tillbyggnad ≥ 
1001 (BTA+OPA) 

10 000 kr 

A 14.6 Ytterligare slutsamråd, utöver det första, per styck för nybyggnad eller tillbyggnad ≥ 1001 
(BTA+OPA) 

10 000 kr 

A 14.7 Ytterligare startbesked, utöver det första per styck 5 000 kr 

A 14.8 Ytterligare startbesked, utöver det första per styck för nybyggnad eller tillbyggnad över 
>1001 (BTA+OPA) 

10 000 kr 

A 14.9 Beslut om ny kontrollansvarig 3 750 kr 
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A 15 Upprättande av nybyggnadskarta  

Ärendetyp Avgift 

A 15.1 För ny- och tillbyggnad inom detaljplanelagt 
område. Fastighetens yta 0–5000 kvm 

Nyupprättande av 
nybyggnadskarta 

9 375 kr 

A 15.2 Kontroll och uppdatering av 
befintlig nybyggnadskarta 

4 375 kr 

A 15.3 För ny- och tillbyggnad inom detaljplanelagt 
område. Fastighetens yta ≥ 5001 kvm 

Nyupprättande av 
nybyggnadskarta 

Timdebitering, 
dock minst 7,5 

timmar 

A 15.4 Kontroll och uppdatering av 
befintlig nybyggnadskarta 

Timdebitering, 
dock minst 3,5 

timmar 

A 15.5 För nybyggnad av bostadshus utanför 
detaljplanelagt område.  
Fastighetens yta 0–5000 kvm 

Nyupprättande av 
nybyggnadskarta 

6 875 kr 

A 15.6 Kontroll och uppdatering av 
befintlig nybyggnadskarta 

3 125 kr 

A 15.7 För nybyggnad av bostadshus utanför 
detaljplanelagt område. 
 Fastighetens yta ≥ 5001 kvm 

Nyupprättande av 
nybyggnadskarta 

Timdebitering, 
dock minst 5,5 

timmar 

A 15.8 Kontroll och uppdatering av 
befintlig nybyggnadskarta 

Timdebitering, 
dock minst 2,5 

timmar 

A 15.9 För tillbyggnad av bostadshus, ny- och tillbyggnad 
av komplementbyggnad och andra små, enkla 
byggnader, eller i andra fall då nybyggnadskarta 
enligt ärendetyp 15.1–15.8 inte krävs. 

Kartunderlag 938 kr 

A 15.10 Kartunderlag inkl. fältmätning 
(enkel) 

3 125 kr 

A 15.11 Kartunderlag inkl. fältmätning 
(komplicerad) 

5 625 kr 

A 15.12 Tillägg dwg-fil 465 kr 
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A 16 Utstakning och lägeskontroll  

Ärendetyp Avgift 

A 16.1 Utstakning av huvudbyggnad samt komplementbyggnad vid 
sammatillfälle (vid utstakning av flera likartade byggnader 
inom samma uppdrag och exploateringsområde reduceras 
avgiften med 30%).  
Moms tillkommer. 

Grovutstakning 6 250 kr 
+ moms 

A 16.2 Finutstakning 8 750 kr 
+ moms 

A 16.3 Grov- och finutstakning 12 500 kr 
+ moms 

A 16.4 Utstakning av enbart komplementbyggnad.  
Moms tillkommer. 

Grovutstakning 3 750 kr 
+ moms 

A 16.5 Finutstakning 5 000 kr 
+ moms 

A 16.6 Utstakning av avstånd till gräns vid tillbyggnad.  
Moms tillkommer. 

  4 375 kr 
+ moms 

A 16.7 Lägeskontroll (vid lägeskontroll av flera likartade byggnader 
inom samma uppdrag och exploateringsområde reduceras 
avgiften med 30%).  
Moms tillkommer. 

  4 375 kr 
+ moms 

A 16.8 B-fix (byggfix).  
Moms tillkommer. 

  1 875 kr 
+ moms 

A 16.9 Godkännande av sakkunnig för utstakning i egen regi. 
Ingen moms tillkommer. 

  1 875 kr 
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A 17 Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov)  

Ärendetyp Avgift 

A 17.1 Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd finns i 
någon av taxans övriga tabeller 

I enlighet med 
tillämplig tabell 

A 17.2 Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd inte finns 
i någon av taxans övriga tabeller 

Timdebitering, 
dock minst 2 

timmar     

A 18 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder  

Ärendetyp Avgift 

A 18.1 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder   Timdebitering, 
dock minst 2 

timmar     

A 19 Avslag  

Ärendetyp Avgift 

A 19.1 Avslag   Timdebitering, 
dock minst 2 

timmar     

A 20 Avskrivning  

Ärendetyp Avgift 

A 20.1 Avskrivning   Timdebitering, 
dock minst 1 

timme     

A 21 Avvisning  

Ärendetyp Avgift 

A 21.1 Avvisning   Timdebitering, 
dock minst 2 

timmar 
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A 22 Utskrift av karta och ortofoto på papper eller pdf  

Ärendetyp Avgift 

A 22.1 Primärkarta.  
Moms tillkommer. 

A4, skala 1:500                                     
193 kr  

+moms 

A 22.2 A4, skala 1:1000                                        
217 kr  

+ moms 

A 22.3 A3, skala 1:500                                        
217 kr  

+ moms 

A 22.4 A3, skala 1:1000  
242 kr  

+ moms 

A 22.5 Övriga format eller skala Offert 

A 22.6 Ortofoto.  
Moms tillkommer. 

A4                                          
72 kr  

+ moms 

A 22.7 A3                                          
97 kr  

+ moms 

A 22.8 Laserscanning    Offert  

A 22.9 Kungsbackakartan.  
Moms tillkommer. 

A0                                        
193 kr  

+ moms  

A 22.10 Övriga utskrifter   Offert 
    

A 23 Digital geografisk information  

Ärendetyp Avgift 

A 23.1 Primärkarta., pris per hektar.  
Moms tillkommer. 

1-5 ha                                     
1 449 kr  
+ moms  

A 23.2 Därefter 100 kr per ha    

A 23.3 >10 ha Offert 

A 23.4 Dwg-fil för bostadsfastighet.  
Moms tillkommer. 

Max 1 500 kvm                                        
483 kr  

+ moms 

A 23.5 Leveranskostnad per köp av geodataprodukter.  
Moms tillkommer. 

Administration och 
leveranspaketering 

Timdebitering, 
dock minst 
0,5 timmar 
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B Taxatabeller för fysisk planering 

B 1 Förklaring av benämningar som används i formelberäkningar 

 mPBB = milliprisbasbelopp  

 

Prisbasbeloppet fastställs årligen av regeringen. 

Milliprisbasbelopp = en tusendels prisbasbelopp.  

 OF = Objektsfaktor 

 

Summan av BTA + OPA 

Sätts enligt tabell B1 t.o.m. 10 000 m².  

Därutöver höjs OF med 1 per 1 000 m².  

(Exempel: OF 10 000 m² = 101,  

11 000 m² = 102) 

 PF = Planfaktor  Grundas på vilken sorts planarbete det handlar om.  

Olika fasta värden för olika sorters planarbete 

 N = Justeringsfaktor  Justeringsfaktorn är 0,6 för planavgifter. 

 BTA = Bruttoarea  Sammanlagda ytan av våningsplanen 

 OPA = Öppenarea  Area under tak som är gjord för vistelse eller förvaring och 

som omsluts helt eller delvis av öppna sidor. 

 BYA = Byggnadsarea  

 

Area som byggnaden tar upp på marken inklusive 

utstickande byggnadsdelar tex. balkong. 

 

 

 

 

 

 

  



 

B 2 Objektsfaktor (OF) 

 

Area (m2): BTA + OPA OF 

Byggnader, anläggningar inkl. bygglovspliktiga komplementbyggnader 

0 - 49 4 

50 - 129 6 

130 – 199 8 

200 – 299 10 

300 – 499 14 

500 – 799 20 

800 – 1 199 26 

2 000 – 2 999 36 

3 000 - 3 999 46 

4 000 – 4 999 56 

5 000 – 5 999 64 

6 000 – 7 999 72 

8 000 – 9 999 100 

10 000 – 14 999 125 

15 000 – 24 999 170 

50 000 – 100 000 235 

100 000 -  400 

Mycket enkla byggnader <50 kvm  

I separat ärende tex. Carport, taktäckta uteplatser (som inte är bygglovbefriade enl. (PBL 9 

kap 4–6 §§) skärmtak, glasade uteplatser/växthus, transformatorbyggnader och liknande. 

I ärenden gällande både huvudbyggnad och garage/carport räknas den sammanlagda BTA + 

OPA.I de fall ärendet har flera byggnader av samma typ beräknas areafaktorn efter dessa 

byggnaders totala BTA och OPA. 

+3/1000 kvm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

B 3 Planfaktor (PF) 

 PF PF PF 

mPBB x OF x PF x N Nybyggnad Tillbyggnad Ändring 

Områdesbestämmelser 100 60 60 

Detaljplan inkl. program 220 100 100 

Fastighetsrättsliga  

åtgärder i detaljplan 

80 40 40 

 

 

B 4 Ansökan om planbesked 

Kommunen tar ut en avgift för alla planbesked, även om beskedet är nej till fortsatt planering 

Avgiftsnivå utifrån åtgärdens omfattning Kriterier Formel 

Enkel åtgärd • Mindre projekt av enklare 

karaktär; ny- eller tillbyggnad 

av bostadshus omfattande 

högst två lägenheter 

• Ny- eller tillbyggnad av 

verksamheter upp till totalt 250 

m² bruttoarea eller övriga 

projekt med en markarea om 

högst 2 000 m²  

• Ändrad markanvändning till 

något av ovanstående. 

• Projektet ligger inom eller i 

direkt anslutning till 

detaljplanerad 

markanvändning av samma 

karaktär. 

200 mPBB 

Medelstor åtgärd Projekt som inte uppfyller några kriterier 

för enkel eller stor åtgärd 

300 mPBB 

Stor åtgärd • Projekt av större omfattning; 

mer än 100 lägenheter  

• Verksamhetsprojekt 

omfattande mer än 5 000 m² 

bruttoarea eller övriga projekt 

omfattande mer än 20 000 m² 

markarea  

• Ändrad markanvändning till 

något av ovanstående.  

• Ärenden som kan antas 

innebära betydande 

miljöpåverkan. 

400 mPBB 

 

  



 

B 5 Handläggningskostnad per timme nedlagd tid 

Kostnaden per timme beräknas utifrån ett snitt av kommunens samlade kostnader för personalen inom verksamheten 

Löneintervall (månadslön) kr Kr/timme (moms tillkommer inte) 

- 22 000 600 

22 001 – 28 000 700 

28 001 – 34 000 800 

34 001 – 40 000 900 

40 001 – 46 000 1 000 

46 001 -  1 200 

 

B 6  Planprogram, detaljplan, områdesbestämmelser och genomförande av detaljplaner 

 Kostnad reglerad i avtal mellan kommunen och exploatör 

 Ärendetyp  Kostnadsinnehåll 

  

Planprogram, detaljplaner och områdesbestämmelser 

enligt program- och plankostnadsavtal 

• Handläggningskostnad per timme nedlagd 

tid, enligt tabell B5 (ingen moms) 

• Utredningskostnader (vidarefakturering 

inklusive moms) 

• Övrigt enligt avtal 

  

Genomförandefrågor enligt principavtal och 

exploateringsavtal 

• Handläggningskostnad per timme nedlagd 

tid enligt tabell B5 (ingen moms) 

• Övrigt enligt avtal 

 

  



 

B 7 B 7 Planavgift genom bygglov 

 När plankostnadsavtal saknas tas plankostnaden ut i samband med bygglov 

 Formel för beräkning; mPBB x OF x PF x N (se tabell B1) 

 Planavgift kan debiteras om det lämnade bygglovet medges med mindre avvikelser från planen (9 kap 31 § 

a-c PBL).  

Planavgift tas inte ut om bygglov har lämnats i strid mot plan (9 kap 31 § PBL) eller vid tidsbegränsat 

bygglov (9 kap 33 § PBL). 

 Vid ändring av en del av en äldre detaljplan (antagen före 1 juli 1987) tas planavgift ut för berörd byggrätt 

inom det område som ändrats. 

 Vid en generell ändring av en bestämmelse inom en eller flera äldre detaljplaner (antagna före 1 juli 1987), 

tas planavgift ut inom hela den gamla detaljplanens område om åtgärden som ska utföras endast har stöd i 

ändringen i detaljplanen (till exempel inredning av vindar). 

 För tillbyggnad/komplementbyggnad i separat ärende ska OF användas enligt tabell 1. 

 För tillbyggnad som överstiger 50 % av huvudbyggnadens BTA tillämpas planfaktor som för nybyggnad. 

 Tidsersättning debiteras i ärenden som inte går att definiera enligt ovan, till exempel där intressenten eller 

sökanden erhåller annan nytta än möjlighet till lov som kan mätas enligt standard för BTA eller OPA. 

 

B 8 Planavgift genom bygglov 

Beräkningsfaktor Planfaktor(PF) som förs in i formel för beräkning av avgift = mPBB x PF x N (se tabell B1) 

Objekt PF Nybyggnad PF tillbyggnad/ändring 

Enbostadshus (oberoende av 

area) 

1200 600 

F.d. Fastighetsplan i separat ärende 

Åtgärd Planfaktor (PF)  

Upphävande av detaljplan 300  
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§ 360 Dnr 2022-00641 
Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar taxa för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter, daterad 2022-10-04, att gälla från och med den 1 januari 2023. 

Kommunfullmäktige beslutar att avgiften per timme sätts till 1 350 kronor.  

Kommunfullmäktige ger nämnden för Miljö & Hälsoskydd i uppdrag att årligen 
justera avgiftsbeloppen i enlighet med taxans bestämmelser § 8 Indexuppräkning.  

Taxa för offentlig kontroll och vissa jordbruksprodukter, antagen av 
kommunfullmäktige 2022-05-10,  

§ 75, upphör att gälla samtidigt som ny taxa träder i kraft. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd fullgör enligt sitt reglemente kommunens 
uppgifter enligt livsmedelslagen (2006:804) samt förordningar och föreskrifter om 
kontroll av livsmedel, foder med flera och är därmed kommunens kontrollmyndighet 
enligt livsmedelslagstiftningen.  

Den 10 maj 2022 antog kommunfullmäktige en ny taxa för offentlig kontroll av 
livsmedel och vissa jordbruksprodukter. Som ett steg i anpassningen till ny 
lagstiftning behöver taxan ytterligare uppdateras. Förändringarna i den nu föreslagna 
taxan är att:  

* Avgiftsuttag sker i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller 
enligt de andra grunder som anges i taxan. Avgift för offentlig kontroll och annan 
offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen ska debiteras efter det att 
kontrollen har utförts, om inte annat följer av denna taxa (§ 7 b). 

* Ikraftträdande och övergångsbestämmelser har förtydligats (§ 22)  

Som grund för taxans utformning och beräkningar har Sveriges Kommuner och 
Regioners (SKR:s) mallar använts. Bygg- och miljöförvaltningen har genomfört ny 
beräkning av timkostnaden. Beräkningen har resulterat i den nu föreslagna 
timavgiften om 1 350 kr per timme. Det innebär också att indexreglering av taxans 
avgifter är aktuell först inför 2024. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-10-10 
Ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, 2022-10-11 
Ändringar i befintlig taxa uppdaterad 2022-10-11 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd, 2022-08-31 §101  
Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-08-31 
Jämförelse timtaxor 2022, Bygg- och miljöförvaltningen 2022-08-31 
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Gällande taxa för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, 
antagen av kommunfullmäktige 2022-05-10, § 75 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
Kommunstyrelsens förvaltnings. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det.  



 
 

Datum 

2022-10-10 
Diarienummer 

KS 2022-00641 

 
 

 
Kommunledningskontoret 

Lotta Gradén 
0300-834230 
Specialist kvalitet & internkontroll 

1 (3)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter 
 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar taxa för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, 
daterad 2022-10-04, att gälla från och med den 1 januari 2023. 

Kommunfullmäktige beslutar att avgiften per timme sätts till 1 350 kronor.  

Kommunfullmäktige ger nämnden för Miljö & Hälsoskydd i uppdrag att årligen justera 
avgiftsbeloppen i enlighet med taxans bestämmelser § 8 Indexuppräkning.  

Taxa för offentlig kontroll och vissa jordbruksprodukter, antagen av kommunfullmäktige 2022-05-10,  
§ 75, upphör att gälla samtidigt som ny taxa träder i kraft. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd fullgör enligt sitt reglemente kommunens uppgifter enligt 
livsmedelslagen (2006:804) samt förordningar och föreskrifter om kontroll av livsmedel, foder med 
flera och är därmed kommunens kontrollmyndighet enligt livsmedelslagstiftningen.  

Den 10 maj 2022 antog kommunfullmäktige en ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter. Som ett steg i anpassningen till ny lagstiftning behöver taxan ytterligare 
uppdateras. Förändringarna i den nu föreslagna taxan är att:  

 Avgiftsuttag sker i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra 
grunder som anges i taxan. Avgift för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som 
hänger samman med kontrollen ska debiteras efter det att kontrollen har utförts, om inte annat 
följer av denna taxa (§ 7 b). 

 Ikraftträdande och övergångsbestämmelser har förtydligats (§ 22)  

Som grund för taxans utformning och beräkningar har Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) 
mallar använts. Bygg- och miljöförvaltningen har genomfört ny beräkning av timkostnaden. 
Beräkningen har resulterat i den nu föreslagna timavgiften om 1 350 kr per timme. Det innebär också 
att indexreglering av taxans avgifter är aktuell först inför 2024. 
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Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-10-10 
Ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, 2022-10-11 
Ändringar i befintlig taxa uppdaterad 2022-10-11 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd, 2022-08-31 §101  
Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-08-31 
Jämförelse timtaxor 2022, Bygg- och miljöförvaltningen 2022-08-31 
Gällande taxa för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, antagen av 
kommunfullmäktige 2022-05-10, § 75 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd 

Beskrivning av ärendet 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd fullgör enligt sitt reglemente kommunens uppgifter enligt 
livsmedelslagen (2006:804) samt förordningar och föreskrifter om kontroll av livsmedel, foder med 
flera och är därmed kommunens kontrollmyndighet enligt livsmedelslagstiftningen.  

Av 6-7 §§ förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter (LAF) framgår att avgifter fastställs av den behöriga myndigheten eller 
kontrollmyndigheten. Kontrollmyndigheten ska debitera avgifter för offentlig kontroll och sådan annan 
offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen. Avgifterna ska fastställas av den 
kommunala nämnd som utför kontrollen på grundval av en taxa som kommunfullmäktige bestämmer. 

Avgifter för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet ska beräknas på grundval av den 
allmänna principen om tillräckliga finansiella resurser enligt 17 § förordningen (2021:176) om avgifter 
för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter. 

I artiklarna 81 och 82 i förordning (EU) 2017/625 finns bestämmelser om hur avgiften för offentlig 
kontroll för verksamheter som omfattas av artiklarna 79.1 a och 79.2 i samma förordning ska beräknas. 
Artiklarna 81 och 82 ska även tillämpas vid beräkningen av avgift för annan offentlig verksamhet som 
hänger samman med sådan kontroll. 

Kommunfullmäktige antog den 10 maj 2022 en ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter. Som ett steg i anpassningen till ny lagstiftning behöver taxan ytterligare 
uppdateras. Förändringarna i den nu föreslagna taxan är att: 

 Avgiftsuttag sker i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de 
andra grunder som anges i taxan. Avgift för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet 
som hänger samman med kontrollen ska debiteras efter det att kontrollen har utförts, om inte 
annat följer av denna taxa (§ 7 b). 
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 Ikraftträdande och övergångsbestämmelser har förtydligats (§ 22)  

Timavgift 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd föreslår att timavgiften fastställs till 1 350 kronor per timme för 
2023. Sedan 2020 har timavgiften varit oförändrad och satt till 1 265 kronor per timme. Bygg- och 
miljöförvaltningen har gjort en förnyad beräkning av handläggningskostnaden till 1 350 kronor per 
timme i enlighet med SKR:s beräkningsmall, som är ett gemensamt underlag för livsmedelskontrollen. 
Nämnden har också jämfört timavgiften med såväl närliggande kommuner som storstadsområden 
vilket redovisas i bilaga. 

Indexreglering 
Indexreglering infördes i taxan 2022. Då ny beräkning av timkostnaden har genomförts som 
utgångspunkt för timavgiften är indexreglering aktuell först inför 2024.  

Ändrad lagstiftning 
Den nu uppdaterade taxan är ytterligare ett steg i att anpassa till ny lagstiftning inom EU (EU 
2017/625) och den svenska förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel 
och vissa jordbruksprodukter (LAF) som trädde i kraft under 2021 och som ska vara fullt ut införd till 
år 2024.  

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd inför efterhandsdebitering för de nya livsmedelsverksamheter som 
registrerar sig från och med 1 januari 2023. Efterhandsdebitering kommer fullt ut att ske för samtliga 
livsmedelsverksamheter från och med den 1 januari 2024.  

Kommunledningskontoret har i sin beredning gjort redaktionella ändringar i taxan. Taxan är utformad 
med SKR:s mall för Taxebestämmelser som grund.  

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 
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Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter 

 

1. Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller för avgifter enligt 

- livsmedelslagen (2006:804), de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de EU-
bestämmelser som lagen kompletterar 

- lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel, 
de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de EU-bestämmelser som lagen 
kompletterar 

- lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion, de föreskrifter som har meddelats med 
stöd av lagen och de EU- bestämmelser som lagen kompletterar, utom när det gäller foder, 
inklusive 

- förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter (LAF) och de EU-bestämmelser som lagstiftningen kompletterar. 

Med livsmedel i denna taxa avses även det som enligt 3 § 2 st. livsmedelslagen jämställs med 
livsmedel. 

2. Fastställande av avgift och betalningsansvar 

Avgifter för att täcka Kungsbacka kommuns kostnader för offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet fastställs av nämnden för Miljö & Hälsoskydd på grundval av denna taxa. 
Avgift betalas av den aktör vars verksamhet är föremål för nämndens offentliga kontroll och annan 
offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen enligt § 1 i denna taxa, om inte annat 
följer av denna taxa. Med aktör avses varje livsmedelsföretagare, annan verksamhetsutövare och 
aktör inom ekologisk produktion som åläggs ansvar och skyldigheter enligt regleringen under § 1. 

3. Särskilda bestämmelser om avgifter 

5 § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som utförs enligt de bestämmelser som 
avses i 1 § ska en avgift betalas för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 §. 

I 9–16 §§ finns särskilda bestämmelser om avgift för 

1. registrering av anläggningar och verksamheter (9 §) 

2. uppföljande kontroll (10 §) 

3. utredning av klagomål (11-12 §§) 

4. kostnader för korrigerande åtgärder (13 §) 

5. exportkontroll och utfärdande av exportintyg (14 §) 

6. importkontroll (15 §) samt 

7. avgift för inköp under dold identitet (16 §) 

 

3. Timavgift 

6 § Denna taxa gäller avgifter för Kungsbacka kommuns kostnader för registrering, offentlig 
kontroll och annan offentlig verksamhet. 
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Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har använt för 
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen så som 
inläsning av ärendet, handläggning och beslut, kontakter med parter, samråd med experter och 
myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt. 

7 § Nämnden får besluta att ta ut avgifter för planerad kontroll enligt bestämmelserna i 7 a § om 
årlig avgift eller 7 b § om faktisk kontrolltid. 

Nämnden ska fatta beslut om verksamhetens riskklass som ska ligga till grund för årlig avgift (7 a 
§) eller kontrollintervall för verksamheten (7 b §). 

7 a § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen av 
en livsmedelsanläggning ska en fast årlig kontrollavgift betalas. Den årliga kontrollavgiften 
beräknas genom att kontrolltiden (timmar) som framgår av det riskklassningsbeslut som beslutats av 
Nämnden för Miljö och Hälsoskydd multipliceras med timavgiften. 

Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. 

Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje helt kalenderår. 

Om en tillämpning av första stycket skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir 
uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens riskbedömning, ska 
anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens bedömning av anläggningens 
kontrollbehov. 

Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar livsmedelsanläggningen vid 
kalenderårets början. 

7 b § Avgiftsuttag sker i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de 
andra grunder som anges i taxan. 

Avgift för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen 
ska debiteras efter det att kontrollen har utförts, om inte annat följer av denna taxa. 

Kontrollen utförs med det kontrollintervall som föranleds av anläggningens riskklassningsbeslut 
som fastställs av Nämnden för Miljö och Hälsoskydd. 

3.1 Avgiftsskyldighet för årlig kontrollavgift vid ägarbyte eller upphörd verksamhet 

Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar livsmedelsanläggningen vid 
kalenderårets början. 

Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det år som verksamheten 
visat nämnden att verksamheten upphört. 

 

4. Indexuppräkning 
8 § Timavgiften i denna taxa är bestämd med utgångspunkt från kostnadsläge och Prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla. 

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd ska för varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att justera 
timavgiften med den procentsats för PKV som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad 
året före avgiftsåret. 
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5. Avgifter 

5.1 Avgift för registrering 

9 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala en avgift för 1 timmes 
kontrolltid enligt 6 §. Detsamma gäller för den som anmäler en anläggning eller verksamhet som 
ska registreras enligt regelverket för material i kontakt med livsmedel. Av 1 § 2 st. i taxan framgår 
att anläggningar för det som enligt livsmedelslagen definieras som livsmedel omfattas av taxan. 
Avgiftsskyldigheten gäller även den som anmäler registrering av en anläggning av att den övergått 
till en ny aktör. 

5.2 Avgift för uppföljande kontroll 

10 § För offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad, och annan offentlig verksamhet 
som hänger samman med kontrollen, ska en avgift för nämndens nedlagda tid kontrolltid enligt 6 § 
betalas om kontrollen blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts under en 
offentlig kontroll och utförs för att bedöma omfattningen och konsekvenserna av denna bristande 
efterlevnad eller för att verifiera att korrigerande åtgärder har vidtagits. 

5.3 Avgift för utredning av klagomål 

11 § För utredning av klagomål ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 § betalas 
för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samma med kontrollen i de fall 
där bristande efterlevnad hos aktören kan bekräftas. 

12 § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samma med kontrollen som 
utförs efter ett meddelande inom systemet för snabb varning (RASSF) enligt artikel 50 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna 
principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet och om förfarandet i frågor som gäller livsmedelssäkerhet, ska en avgift för 
nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 §, om det efter det att aktören erhöll meddelandet blivit 
nödvändigt för nämnden att vidta åtgärder för att spåra eller återkalla de varor som omfattas av 
meddelandet. 

Avgiften ska betalas av den aktör som innehar eller har importerat, producerat, bearbetat, framställt 
eller distribuerat de varor som omfattas av meddelandet. 

5.4 Avgift för korrigerande åtgärder 

13 § För korrigerande åtgärder som blivit nödvändiga efter att bristande efterlevnad har konstaterats 
i syfte att åtgärda eller förebygga upprepning av den bristande efterlevnaden ska en avgift betalas 
motsvarande nämndens faktiska utgifter som hänger samman med åtgärden. 

5.5 Avgift för exportkontroll 

14 § För exportkontroll som föranleds av införselbestämmelser i tredje land ska en avgift för 
nämndens nedlagda kontrolltid en 6 § betalas för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet 
som hänger samman med kontrollen samt för utfärdande av exportintyg och andra intyg. 

Avgiften ska betalas av den aktör som innehar den exportkontrollerande anläggningen. 

5.6 Avgift för importkontroll 

15 § För kontroll av varor som importeras från ett tredjeland ska en avgift enligt 6 § betalas av den 
aktör som ansvarar för sändningen, med ett belopp som motsvarar nämndens nedlagda kontrolltid 
för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen. 
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För uppföljning av prover som har lett till anmärkning ska en avgift enligt 6 § betalas med ett 
belopp som motsvarar nämndens nedlagda kontrolltid samt nämndens övriga faktiska utgifter. 
Avgiften ska betalas av importören, dennes ombud eller den som annars ansvarar för livsmedlen.  

5.7 Avgift för inköp under dold identitet 

16 § För inköp under dold identitet som är nödvändiga för att kontrollera att ett livsmedel uppfyller 
kraven i livsmedelslagstiftningen ska en avgift motsvarande nämndens faktiska utgifter för köpet 
betalas. 

Om ett inköp under dold identitet utförs som ett led i en klagomålskontroll enligt 11-12 §§ tas en 
avgift enligt första stycket ut endast om bristande efterlevnad kan bekräftas. 

6. Eftergift eller nedsättning av avgift i enskilt ärende  

18 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, tillsynsbehov eller 
övriga omständigheter, får nämnden för Miljö & Hälsoskydd sätta ned avgiftsbeloppet helt eller 
delvis. Detta gäller dock inte en avgift för uppföljande kontroll enligt 10 § En sådan avgift får 
endast ändras enligt de förutsättningar som anges i artikel 79.3 förordning (EU) 2017/625. 

Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halvtimme under ett och samma kalenderår får 
nämnden besluta att ingen avgift ska tas ut av aktören under kalenderåret. Detsamma gäller andra 
avgifter enligt denna taxa än timavgift om beloppet i det enskilda fallet är så lågt att det inte är 
ekonomiskt motiverat att ta ut en avgift. 

7. Mervärdesskatt 

Avgifterna i denna taxa omfattas inte av mervärdesskatt. 

8. Avgiftens erläggande  

19 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Kungsbacka kommun genom Nämnden för 
Miljö & Hälsoskydd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller faktura. 

9. Överklagande 

§ 20 Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen. 

10. Ikraftträdande och Övergångsbestämmelser 

§ 21 Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2023 och tillämpas på ärenden som kommer in från och 
med denna dag. För ärenden som påbörjats innan denna taxas ikraftträdande tillämpas tidigare 
gällande taxa. 

Avgift enligt 7 b § ska från och med 1 januari 2024 betalas av de verksamheter som enligt gällande 
riskklassningsbeslut indelats i riskklass 5 – 8 

För verksamheter som nyregistrerats efter 1 januari 2023 tillämpas 7 b § oavsett riskklass. 

Bestämmelserna i 7 § första stycket och 7 a § upphör att gälla den 1 januari 2024. 

 

 

Beslutad av: Förslag Nämnden för Miljö & Hälsoskydd  

Gäller från: xx månad 2023 

Ansvarig förvaltning: Bygg- och miljöförvaltningen 
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Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se 

 Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka 

kungsbacka.se 
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1. Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller för avgifter enligt 

- livsmedelslagen (2006:804), de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de EU-
bestämmelser som lagen kompletterar 

- lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel, 
de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de EU-bestämmelser som lagen 
kompletterar 

- lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion, de föreskrifter som har meddelats med 
stöd av lagen och de EU- bestämmelser som lagen kompletterar, utom när det gäller foder, 
inklusive 

- förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter (LAF) och de EU-bestämmelser som lagstiftningen kompletterar. 

2 § Med livsmedel i denna taxa avses även det som enligt 3 § 2 st. livsmedelslagen jämställs med 
livsmedel. 

2. Fastställande av avgift och betalningsansvar 

3 § Avgifter för att täcka Kungsbacka kommuns kostnader för offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet fastställs av nämnden för Miljö & Hälsoskydd på grundval av denna taxa. 
4 § Avgift betalas av den aktör vars verksamhet är föremål för nämndens offentliga kontroll och 
annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen enligt § 1 i denna taxa, om inte 
annat följer av denna taxa. Med aktör avses varje livsmedelsföretagare, annan verksamhetsutövare 
och aktör inom ekologisk produktion som åläggs ansvar och skyldigheter enligt regleringen under § 
1. 

3. Särskilda bestämmelser om avgifter 

5 § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som utförs enligt de bestämmelser som 
avses i 1 § ska en avgift betalas för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 §. 

I 9–16 §§ finns särskilda bestämmelser om avgift för 

1. registrering av anläggningar och verksamheter (9 §) 

2. uppföljande kontroll (10 §) 

3. utredning av klagomål (11-12 §§) 

4. kostnader för korrigerande åtgärder (13 §) 

5. exportkontroll och utfärdande av exportintyg (14 §) 

6. importkontroll (15 §) samt 

7. avgift för inköp under dold identitet (16 §) 

 

3. Timavgift 

6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1 265 kronor per timme årlig kontrolltid. För 
händelsestyrd kontroll, registrering av ny livsmedelsverksamhet mm är timavgiften 1 136 kronor. 
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Denna taxa gäller avgifter för Kungsbacka kommuns kostnader för registrering, offentlig kontroll 
och annan offentlig verksamhet. 

Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har använt för 
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen så som 
inläsning av ärendet, handläggning och beslut, kontakter med parter, samråd med experter och 
myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt. 

7 § Nämnden får besluta att ta ut avgifter för planerad kontroll enligt bestämmelserna i 7 a § om 
årlig avgift eller 7 b § om faktisk kontrolltid. 

Nämnden ska fatta beslut om verksamhetens riskklass som ska ligga till grund för årlig avgift (7 a 
§) eller kontrollintervall för verksamheten (7 b §). 

7 a § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen av 
en livsmedelsanläggning ska en fast årlig kontrollavgift betalas. Den årliga kontrollavgiften 
beräknas genom att kontrolltiden (timmar) som framgår av det riskklassningsbeslut som beslutats av 
Nämnden för Miljö och Hälsoskydd multipliceras med timavgiften. 

Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. 

Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje helt kalenderår. 

Om en tillämpning av första stycket skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir 
uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens riskbedömning, ska 
anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens bedömning av anläggningens 
kontrollbehov. 

Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar livsmedelsanläggningen vid 
kalenderårets början. 

7 b § Avgiftsuttag sker i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de 
andra grunder som anges i taxan. 

Avgift för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen 
ska debiteras efter det att kontrollen har utförts, om inte annat följer av denna taxa. 

Kontrollen utförs med det kontrollintervall som föranleds av anläggningens riskklassningsbeslut 
som fastställs av Nämnden för Miljö och Hälsoskydd. 

3.1 Avgiftsskyldighet för årlig kontrollavgift vid ägarbyte eller upphörd verksamhet 

Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar livsmedelsanläggningen vid 
kalenderårets början. 

Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det år som verksamheten 
visat nämnden att verksamheten upphört. 

 

4. Indexuppräkning 

8 § Timavgiften i denna taxa är bestämd med utgångspunkt från kostnadsläge och Prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla. 
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Nämnden för Miljö & Hälsoskydd ska för varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att justera 
timavgiften med den procentsats för PKV som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad 
året före avgiftsåret. 

 

5. Avgifter 

5.1 Avgift för registrering 

9 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala en avgift för 1 timmes 
kontrolltid enligt 6 §. Detsamma gäller för den som anmäler en anläggning eller verksamhet som 
ska registreras enligt regelverket för material i kontakt med livsmedel. Av 1 § 2 st. i taxan framgår 
att anläggningar för det som enligt livsmedelslagen definieras som livsmedel omfattas av taxan. 
Avgiftsskyldigheten gäller även den som anmäler registrering av en anläggning av att den övergått 
till en ny aktör. 
5.2 Avgift för uppföljande kontroll 

10 § För offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad, och annan offentlig verksamhet 
som hänger samman med kontrollen, ska en avgift för nämndens nedlagda tid kontrolltid enligt 6 § 
betalas om kontrollen blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts under en 
offentlig kontroll och utförs för att bedöma omfattningen och konsekvenserna av denna bristande 
efterlevnad eller för att verifiera att korrigerande åtgärder har vidtagits. 
5.3 Avgift för utredning av klagomål 

11 § För utredning av klagomål ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 § betalas 
för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samma med kontrollen i de fall 
där bristande efterlevnad hos aktören kan bekräftas. 

12 § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samma med kontrollen som 
utförs efter ett meddelande inom systemet för snabb varning (RASSF) enligt artikel 50 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna 
principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet och om förfarandet i frågor som gäller livsmedelssäkerhet, ska en avgift för 
nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 §, om det efter det att aktören erhöll meddelandet blivit 
nödvändigt för nämnden att vidta åtgärder för att spåra eller återkalla de varor som omfattas av 
meddelandet. 

Avgiften ska betalas av den aktör som innehar eller har importerat, producerat, bearbetat, framställt 
eller distribuerat de varor som omfattas av meddelandet. 
5.4 Avgift för korrigerande åtgärder 

13 § För korrigerande åtgärder som blivit nödvändiga efter att bristande efterlevnad har konstaterats 
i syfte att åtgärda eller förebygga upprepning av den bristande efterlevnaden ska en avgift betalas 
motsvarande nämndens faktiska utgifter som hänger samman med åtgärden. 
5.5 Avgift för exportkontroll 

14 § För exportkontroll som föranleds av införselbestämmelser i tredje land ska en avgift för 
nämndens nedlagda kontrolltid en 6 § betalas för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet 
som hänger samman med kontrollen samt för utfärdande av exportintyg och andra intyg. 

Avgiften ska betalas av den aktör som innehar den exportkontrollerande anläggningen. 
5.6 Avgift för importkontroll 
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15 § För kontroll av varor som importeras från ett tredjeland ska en avgift enligt 6 § betalas av den 
aktör som ansvarar för sändningen, med ett belopp som motsvarar nämndens nedlagda kontrolltid 
för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen. 

För uppföljning av prover som har lett till anmärkning ska en avgift enligt 6 § betalas med ett 
belopp som motsvarar nämndens nedlagda kontrolltid samt nämndens övriga faktiska utgifter. 
Avgiften ska betalas av importören, dennes ombud eller den som annars ansvarar för livsmedlen.  
5.7 Avgift för inköp under dold identitet 

16 § För inköp under dold identitet som är nödvändiga för att kontrollera att ett livsmedel uppfyller 
kraven i livsmedelslagstiftningen ska en avgift motsvarande nämndens faktiska utgifter för köpet 
betalas. 

Om ett inköp under dold identitet utförs som ett led i en klagomålskontroll enligt 11-12 §§ tas en 
avgift enligt första stycket ut endast om bristande efterlevnad kan bekräftas. 
 

6. Eftergift eller nedsättning av avgift i enskilt ärende  

18 § 17 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, tillsynsbehov 
eller övriga omständigheter, får nämnden för Miljö & Hälsoskydd sätta ned avgiftsbeloppet helt 
eller delvis. Detta gäller dock inte en avgift för uppföljande kontroll enligt 10 § En sådan avgift får 
endast ändras enligt de förutsättningar som anges i artikel 79.3 förordning (EU) 2017/625. 

18 § Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halvtimme under ett och samma kalenderår 
får nämnden besluta att ingen avgift ska tas ut av aktören under kalenderåret. Detsamma gäller 
andra avgifter enligt denna taxa än timavgift om beloppet i det enskilda fallet är så lågt att det inte 
är ekonomiskt motiverat att ta ut en avgift. 

7. Mervärdesskatt 

19 § Avgifterna i denna taxa omfattas inte av mervärdesskatt. 

8. Avgiftens erläggande  

19 § 20 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Kungsbacka kommun genom Nämnden 
för Miljö & Hälsoskydd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller faktura. 

9. Överklagande 

§ 20 21 § Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen. 

10. Ikraftträdande och Övergångsbestämmelser 

§ 21 För ärenden som inkommit före xx månad 2022 ska den då gällande taxan tillämpas. 
22 § Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2023 och tillämpas på ärenden som kommer in från 
och med denna dag. För ärenden som påbörjats innan denna taxas ikraftträdande tillämpas tidigare 
gällande taxa. 

Avgift enligt 7 b § ska från och med 1 januari 2024 betalas av de verksamheter som enligt gällande 
riskklassningsbeslut indelats i riskklass 5 – 8 

För verksamheter som nyregistrerats efter 1 januari 2023 tillämpas 7 b § oavsett riskklass. 

Bestämmelserna i 7 § första stycket och 7 a § upphör att gälla den 1 januari 2024. 
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Gäller från: xx månad 2023 
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 Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka 

kungsbacka.se 

 

 

mailto:info@kungsbacka.se
https://www.kungsbacka.se/


KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29 (39) 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd Datum  

2022-08-18 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 101 Dnr MH-2022-3248 
Antagande av taxa för nämnden för Miljö & Hälsoskydd för offentlig 
kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd godkänner taxa för offentlig kontroll av livsmedel 
och vissa jordbruksprodukter med tillhörande taxebilaga Offentlig kontroll av 
livsmedel och vissa jordbruksprodukter, daterad 2022-08-08, och översänder den till 
kommunfullmäktige för fastställande. 

Kommunfullmäktige beslutar att taxan ska börja gälla från och med 1 januari 2023. 

Kommunfullmäktige beslutar att handläggningskostnad per timme sätts till 1 350 
kronor. 

Kommunfullmäktige ger nämnden för Miljö & Hälsoskydd i uppdrag att justera 
avgiftsbeloppen enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) publicerad av 
Sveriges kommuner och Regioner (SKR). 

Utgångspunkten för indexuppräkningen är oktober år 2022.  

Taxa för offentlig kontroll och vissa jordbruksprodukter, antagen av 
kommunfullmäktige 2022-05-10 KF § 75, upphör att gälla samtidigt som ny taxa 
träder i kraft.  

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd framlägger förslag till kommunfullmäktige att 
anta ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter i 
Kungsbacka kommun, i enlighet med bifogat förslag, daterat 5 augusti 2022 samt att 
upphäva nuvarande taxa inom området. 

Den 10 maj 2022 beslutade Kommunfullmäktige om ny Taxa för offentlig kontroll 
av livsmedel och vissa jordbruksprodukter till kommunfullmäktige. Förändringen i 
det här förslag till beslut är 7 b § Avgiftsuttag sker i förhållande till faktiskt nedlagd 
kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra grunder som anges i taxan. 

Avgift för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman 
med kontrollen ska debiteras efter det att kontrollen har utförts, om inte annat följer 
av denna taxa. 

Handläggningskostnaden per timme ställs till 1 350 kronor för kontroll enligt 
livsmedelslagen (2006:804) samt förordningar och föreskrifter om kontroll av 
livsmedel, foder med flera. Handläggningskostnaden har räknats fram enligt SKR:s 
beräkningsmall som är ett gemensamt underlag för livsmedelskontrollen. 

För att uppnå en långsiktigt hållbar ekonomi för verksamheten och en god 
ekonomisk hushållning är det viktigt att avgiftsuttaget baseras på verksamhetens 
genomsnittliga självkostnad och att de delar av verksamheten som kan 
intäktsfinansieras också ska intäktsfinansieras. 
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I syfte att bibehålla en god ekonomisk hushållning vill Nämnden för Miljö & 
Hälsoskydd fortsättningsvis få mandat av kommunfullmäktige att årligen justera 
avgiftsbeloppen enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) publicerad av 
SKR.  

Ändrad lagstiftning 
En ändring i den EU-rättsliga kontrollförordningen EU 2017/625 trädde i kraft den1 
april 2021. Ändringen innebär bland annat ett nytt begrepp, annan offentlig 
verksamhet, i svensk rätt och att efterhandsdebitering av livsmedelskontroll görs 
obligatoriskt från och med 1 januari 2024.  

Förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter (LAF) trädde i kraft den 1 april 2021. Samtidigt upphävdes 
förordningen (2006:1166) om offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter, som legat till grund för nu gällande taxa för kontroller av 
livsmedel m.m. Vissa bestämmelser i den upphävda förordningen får dock tillämpas 
under en övergångsperiod, till exempel bestämmelserna om årlig avgift i 3, 9, 12 och 
12 b §§ i den upphävda förordningen, som får tillämpas till utgången av 2023.  

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd inför efterhandsdebitering för de nya 
livsmedelsverksamheteter som registrerar sig från och med 1 januari 2023. 
Efterhandsdebitering kommer fullt ut att ske för samtliga livsmedelsverksamheter 
från och med den 1 januari 2024.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-08-08 

Ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, 2022-08-08 

Gällande taxa för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter,  
KF 2022-05-10, § 75 

Gällande taxa för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som 
beskriver förslag till ändringar 

Jämförelse timtaxor 2022 

Beslutsgång 
Ordförande Peter Söderberg (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
förvaltningens. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att nämnden för Miljö & 
Hälsoskydd bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 



 
 

 

Bygg- och miljöförvaltningen    
Marianne Löfgren  
marianne.lofgren@kungsbacka.se  
 

 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

info@kungsbacka.se 
www.kungsbacka.se 
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Nämnden för Miljö & Hälsoskydd 
 
 

 

 

Antagande av taxa för nämnden för Miljö & Hälsoskydd för offentlig kontroll 
av livsmedel och vissa jordbruksprodukter 

Förslag till beslut  
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd godkänner taxa för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter med tillhörande taxebilaga Offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter, daterad 2022-08-08, och översänder den till kommunfullmäktige för 
fastställande. 

Kommunfullmäktige beslutar att taxan ska börja gälla från och med 1 januari 2023. 

Kommunfullmäktige beslutar att handläggningskostnad per timme sätts till 1 350 kronor. 

Kommunfullmäktige ger nämnden för Miljö & Hälsoskydd i uppdrag att justera avgiftsbeloppen 
enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) publicerad av Sveriges kommuner och Regioner 
(SKR). 

Utgångspunkten för indexuppräkningen är oktober år 2022.  

Taxa för offentlig kontroll och vissa jordbruksprodukter, antagen av kommunfullmäktige 2022-05-
10 KF § 75, upphör att gälla samtidigt som ny taxa träder i kraft.  

Sammanfattning 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd framlägger förslag till kommunfullmäktige att anta ny taxa för 
offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter i Kungsbacka kommun, i enlighet med 
bifogat förslag, daterat 5 augusti 2022 samt att upphäva nuvarande taxa inom området. 

Den 10 maj 2022 beslutade Kommunfullmäktige om ny Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och 
vissa jordbruksprodukter till kommunfullmäktige. Förändringen i det här förslag till beslut är 7 b § 
Avgiftsuttag sker i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra 
grunder som anges i taxan. 

Avgift för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen 
ska debiteras efter det att kontrollen har utförts, om inte annat följer av denna taxa. 

Handläggningskostnaden per timme ställs till 1 350 kronor för kontroll enligt livsmedelslagen 
(2006:804) samt förordningar och föreskrifter om kontroll av livsmedel, foder med flera. 



Handläggningskostnaden har räknats fram enligt SKR:s beräkningsmall som är ett gemensamt 
underlag för livsmedelskontrollen. 

För att uppnå en långsiktigt hållbar ekonomi för verksamheten och en god ekonomisk hushållning 
är det viktigt att avgiftsuttaget baseras på verksamhetens genomsnittliga självkostnad och att de 
delar av verksamheten som kan intäktsfinansieras också ska intäktsfinansieras. 

I syfte att bibehålla en god ekonomisk hushållning vill Nämnden för Miljö & Hälsoskydd 
fortsättningsvis få mandat av kommunfullmäktige att årligen justera avgiftsbeloppen enligt 
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) publicerad av SKR.  

Beskrivning av ärendet 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd fullgör enligt sitt reglemente kommunens uppgifter enligt 
livsmedelslagen (2006:804) samt förordningar och föreskrifter om kontroll av livsmedel, foder med 
flera och är därmed kommunens kontrollmyndighet enligt livsmedelslagstiftningen.  

Av 6 - 7§§ förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter (LAF) framgår att avgifter fastställs av den behöriga myndigheten eller 
kontrollmyndigheten. Kontrollmyndigheten ska debitera avgifter för offentlig kontroll och sådan 
annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen. Avgifterna ska fastställas av den 
kommunala nämnd som utför kontrollen på grundval av en taxa som kommunfullmäktige 
bestämmer. 

Avgifter för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet ska beräknas på grundval av den 
allmänna principen om tillräckliga finansiella resurser enligt 17 § förordningen (2021:176) om 
avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter.  

I artiklarna 81 och 82 i förordning (EU) 2017/625 finns bestämmelser om hur avgiften för offentlig 
kontroll för verksamheter som omfattas av artiklarna 79.1 a och 79.2 i samma förordning ska 
beräknas. Artiklarna 81 och 82 ska även tillämpas vid beräkningen av avgift för annan offentlig 
verksamhet som hänger samman med sådan kontroll. 
Den 10 maj 2022 beslutade Kommunfullmäktige § 75, om ny Taxa för offentlig kontroll av 
livsmedel och vissa jordbruksprodukter till kommunfullmäktige. Förändringen i det här förslag till 
beslut är 7 b § Avgiftsuttag sker i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller 
enligt de andra grunder som anges i taxan. Avgift för offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet som hänger samman med kontrollen ska debiteras efter det att kontrollen har utförts, 
om inte annat följer av denna taxa. 

Ändrad lagstiftning 
En ändring i den EU-rättsliga kontrollförordningen EU 2017/625 trädde i kraft den1 april 2021. 
Ändringen innebär bland annat ett nytt begrepp, annan offentlig verksamhet, i svensk rätt och att 
efterhandsdebitering av livsmedelskontroll görs obligatoriskt från och med 1 januari 2024.  

Förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter (LAF) trädde i kraft den 1 april 2021. Samtidigt upphävdes förordningen 
(2006:1166) om offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som legat till grund 
för nu gällande taxa för kontroller av livsmedel m.m. Vissa bestämmelser i den upphävda 
förordningen får dock tillämpas under en övergångsperiod, till exempel bestämmelserna om årlig 
avgift i 3, 9, 12 och 12 b §§ i den upphävda förordningen, som får tillämpas till utgången av 2023.  

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd inför efterhandsdebitering för de nya livsmedelsverksamheteter 
som registrerar sig från och med 1 januari 2023. Efterhandsdebitering kommer fullt ut att ske för 
samtliga livsmedelsverksamheter från och med den 1 januari 2024.  



Beslutsunderlag 
Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-08-08 

Ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, 2022-08-08 

Gällande taxa för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter,  
KF 2022-05-10, § 75 

Gällande taxa för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som beskriver 
förslag till ändringar 

Jämförelse timtaxor 2022 

 

 

 

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd 
 
 
Marianne Löfgren  
Enhetschef MH2 

 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 



Bilaga 5 – jämförelse timtaxor 2022 
 

Miljöbalkstillsyn samt Livsmedelstillsyn offentlig kontroll 

 

 Miljöbalkstillsyn Livsmedelstillsyn 
Offentlig 
kontroll 

Halland kr/h 2022 kr/h 2022 

Halmstad 1144 1383 

Falkenberg 1086 1268 

Kungsbacka 1126 1265 

Kungsbacka förslag 2023 1250  1350  

Hylte 1020 1250 

Laholm 1053 1269 

Varberg 1091 1310 

Medelvärde Halland 2022 1089 1291 

Median Halland 2022 1088 1269 

   

Storstäder kr/h 2022 kr/h 2022 

Göteborg 1247 1388 

Stockholm 1260 1510 

Medelvärde Miljösamverkan Sthlm  1340 1434 

Median Miljösamverkan Sthlm  1310 1460 

   

Kranskommuner Västsverige kr/h 2022 kr/h 2022 

Partille 1348 1383 

Härryda 1100 1275 

Kungälv 964 1300 

Mölndal 1059 1055 

   

Jämförelse inom Bygg- och 
miljöförvaltningen 

kr/h 2022 kr/h 2023 
(förslag BN) 

Bygglov Kungsbacka 1200 1250 
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Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller för avgifter enligt 

- livsmedelslagen (2006:804), de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de EU-
bestämmelser som lagen kompletterar 

- lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel, 
de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de EU-bestämmelser som lagen 
kompletterar 

- lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion, de föreskrifter som har meddelats med 
stöd av lagen och de EU- bestämmelser som lagen kompletterar, utom när det gäller foder, 
inklusive 

- förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter (LAF) och de EU-bestämmelser som lagstiftningen kompletterar. 

2 § Med livsmedel i denna taxa avses även det som enligt 3 § 2 st. livsmedelslagen jämställs med 
livsmedel. 

Fastställande av avgift och betalningsansvar 

3 § Avgifter för att täcka Kungsbacka kommuns kostnader för offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet fastställs av nämnden för Miljö & Hälsoskydd på grundval av denna taxa. 
4 § Avgift betalas av den aktör vars verksamhet är föremål för nämndens offentliga kontroll och 
annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen enligt § 1 i denna taxa, om inte 
annat följer av denna taxa. Med aktör avses varje livsmedelsföretagare, annan verksamhetsutövare 
och aktör inom ekologisk produktion som åläggs ansvar och skyldigheter enligt regleringen under   
§ 1. 

Särskilda bestämmelser om avgifter 

5 § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som utförs enligt de bestämmelser som 
avses i 1 § ska en avgift betalas för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 §. 

I 9–16 §§ finns särskilda bestämmelser om avgift för 

1. registrering av anläggningar och verksamheter (9 §) 

2. uppföljande kontroll (10 §) 

3. utredning av klagomål (11–12 §§) 

4. kostnader för korrigerande åtgärder (13 §) 

5. exportkontroll och utfärdande av exportintyg (14 §) 

6. importkontroll (15 §) samt 

7. avgift för inköp under dold identitet (16 §) 

Timavgift 

6 § Denna taxa gäller avgifter för Kungsbacka kommuns kostnader för registrering, offentlig 
kontroll och annan offentlig verksamhet. 

Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har använt för 
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen så som 
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inläsning av ärendet, handläggning och beslut, kontakter med parter, samråd med experter och 
myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt. 

7 § Nämnden får besluta att ta ut avgifter för planerad kontroll enligt bestämmelserna i 7 a § om 
årlig avgift eller 7 b § om faktisk kontrolltid. 

Nämnden ska fatta beslut om verksamhetens riskklass som ska ligga till grund för årlig avgift (7 a 
§) eller kontrollintervall för verksamheten (7 b §). 

7 a § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen av 
en livsmedelsanläggning ska en fast årlig kontrollavgift betalas. Den årliga kontrollavgiften 
beräknas genom att kontrolltiden (timmar) som framgår av det riskklassningsbeslut som beslutats av 
Nämnden för Miljö och Hälsoskydd multipliceras med timavgiften. 

Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. 

Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje helt kalenderår. 

Om en tillämpning av första stycket skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir 
uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens riskbedömning, ska 
anläggningen i stället tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens bedömning av anläggningens 
kontrollbehov. 

Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar livsmedelsanläggningen vid 
kalenderårets början. 

7 b § Avgiftsuttag sker i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de 
andra grunder som anges i taxan. 

Avgift för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen 
ska debiteras efter det att kontrollen har utförts, om inte annat följer av denna taxa. 

Kontrollen utförs med det kontrollintervall som föranleds av anläggningens riskklassningsbeslut 
som fastställs av Nämnden för Miljö och Hälsoskydd. 

Avgiftsskyldighet för årlig kontrollavgift vid ägarbyte eller upphörd 

verksamhet 

Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar livsmedelsanläggningen vid 
kalenderårets början. 

Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det år som verksamheten 
visat nämnden att verksamheten upphört. 

Indexuppräkning 

8 § Timavgiften i denna taxa är bestämd med utgångspunkt från kostnadsläge och Prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla. 

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd ska för varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att justera 
timavgiften med den procentsats för PKV som är publicerad på Sveriges Kommuner och Regioners 
(SKR:s) webbplats för oktober månad året före avgiftsåret. 
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Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 

jordbruksprodukter 

Avgifter 

Avgift för registrering 

9 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala en avgift för 1 timmes 
kontrolltid enligt 6 §. Detsamma gäller för den som anmäler en anläggning eller verksamhet som 
ska registreras enligt regelverket för material i kontakt med livsmedel. Av 1 § 2 st. i taxan framgår 
att anläggningar för det som enligt livsmedelslagen definieras som livsmedel omfattas av taxan. 
Avgiftsskyldigheten gäller även den som anmäler registrering av en anläggning av att den övergått 
till en ny aktör. 
Avgift för uppföljande kontroll 

10 § För offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad, och annan offentlig verksamhet 
som hänger samman med kontrollen, ska en avgift för nämndens nedlagda tid kontrolltid enligt 6 § 
betalas om kontrollen blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts under en 
offentlig kontroll och utförs för att bedöma omfattningen och konsekvenserna av denna bristande 
efterlevnad eller för att verifiera att korrigerande åtgärder har vidtagits. 
Avgift för utredning av klagomål 

11 § För utredning av klagomål, ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 § betalas 
för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samma med kontrollen i de fall 
där bristande efterlevnad hos aktören kan bekräftas. 

12 § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen som 
utförs efter ett meddelande inom systemet för snabb varning (RASSF) enligt artikel 50 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna 
principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet och om förfarandet i frågor som gäller livsmedelssäkerhet, ska en avgift för 
nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 § betalas, om det efter det att aktören erhöll meddelandet 
blivit nödvändigt för nämnden att vidta åtgärder för att spåra eller återkalla de varor som omfattas 
av meddelandet. 

Avgiften ska betalas av den aktör som innehar eller har importerat, producerat, bearbetat, framställt 
eller distribuerat de varor som omfattas av meddelandet. 
Avgift för korrigerande åtgärder 

13 § För korrigerande åtgärder som blivit nödvändiga efter att bristande efterlevnad har konstaterats 
i syfte att åtgärda eller förebygga upprepning av den bristande efterlevnaden, ska en avgift betalas 
motsvarande nämndens faktiska utgifter som hänger samman med åtgärden. 
Avgift för exportkontroll 

14 § För exportkontroll som föranleds av införselbestämmelser i tredje land ska en avgift för 
nämndens nedlagda kontrolltid en 6 § betalas för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet 
som hänger samman med kontrollen samt för utfärdande av exportintyg och andra intyg. 

Avgiften ska betalas av den aktör som innehar den exportkontrollerande anläggningen. 
Avgift för importkontroll 

15 § För kontroll av varor som importeras från ett tredjeland ska en avgift enligt 6 § betalas av den 
aktör som ansvarar för sändningen, med ett belopp som motsvarar nämndens nedlagda kontrolltid 
för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen. 

För uppföljning av prover som har lett till anmärkning ska en avgift enligt 6 § betalas med ett 
belopp som motsvarar nämndens nedlagda kontrolltid samt nämndens övriga faktiska utgifter. 
Avgiften ska betalas av importören, dennes ombud eller den som annars ansvarar för livsmedlen.  
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Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 

jordbruksprodukter 

Avgift för inköp under dold identitet 

16 § För inköp under dold identitet som är nödvändiga för att kontrollera att ett livsmedel uppfyller 
kraven i livsmedelslagstiftningen ska en avgift motsvarande nämndens faktiska utgifter för köpet 
betalas. 

Om ett inköp under dold identitet utförs som ett led i en klagomålskontroll enligt 11-12 §§ tas en 
avgift enligt första stycket ut endast om bristande efterlevnad kan bekräftas. 

Eftergift eller nedsättning av avgift i enskilt ärende  

17 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, tillsynsbehov eller 
övriga omständigheter, får nämnden för Miljö & Hälsoskydd sätta ned avgiftsbeloppet helt eller 
delvis. Detta gäller dock inte en avgift för uppföljande kontroll enligt 10 §. En sådan avgift får 
endast ändras enligt de förutsättningar som anges i artikel 79.3 förordning (EU) 2017/625. 

18 § Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halvtimme under ett och samma kalenderår 
får nämnden besluta att ingen avgift ska tas ut av aktören under kalenderåret. Detsamma gäller 
andra avgifter enligt denna taxa än timavgift om beloppet i det enskilda fallet är så lågt att det inte 
är ekonomiskt motiverat att ta ut en avgift. 

Mervärdesskatt 

19 § Avgifterna i denna taxa omfattas inte av mervärdesskatt. 

Avgiftens erläggande  

20 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Kungsbacka kommun genom Nämnden för 
Miljö & Hälsoskydd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller faktura. 

Överklagande 

21 § Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen. 

Ikraftträdande och Övergångsbestämmelser 

22 § Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2023 och tillämpas på ärenden som kommer in från och 
med denna dag. För ärenden som påbörjats innan denna taxas ikraftträdande tillämpas tidigare 
gällande taxa. 

Avgift enligt 7 b § ska från och med 1 januari 2024 betalas av de verksamheter som enligt gällande 
riskklassningsbeslut indelats i riskklass 5 – 8 

För verksamheter som nyregistrerats efter 1 januari 2023 tillämpas 7 b § oavsett riskklass. 

Bestämmelserna i 7 § första stycket och 7 a § upphör att gälla den 1 januari 2024. 

 

Beslutad av: Förslag Nämnden för Miljö & Hälsoskydd  

Gäller från: januari månad 2023 

Ansvarig förvaltning: Bygg- och miljöförvaltningen 

Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, 

info@kungsbacka.se 

 Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka 

kungsbacka.se 

mailto:info@kungsbacka.se
https://www.kungsbacka.se/
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§ 369 Dnr 2022-00687 
Antagande av Lokala avfallsföreskrifter 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar Lokala avfallsföreskrifter, daterade 2022-08-23, att ingå i 
Kungsbacka kommuns renhållningsordning, antagen av kommunfullmäktige 2016-
12-06, § 198. 

De Lokala avfallsföreskrifterna gäller från och med 1 januari 2023.  

Lokala renhållningsföreskrifterna i Kungsbacka kommuns renhållningsordning, 
antagna av kommunfullmäktige 2016-12-06, § 198, upphör samtidigt att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt miljöbalken 15 kap. 41 § ska det för varje kommun finnas en 
renhållningsordning som ska antas av kommunfullmäktige. Renhållningsordningen 
ska innehålla två delar: dels kommunens föreskrifter om avfallshantering, dels 
kommunens avfallsplan. Renhållningsordningen ska beskriva hur avfall under 
kommunens ansvar hanteras och regleras med stöd av de bemyndiganden som ges till 
kommunen genom miljöbalken och avfallsförordningen. Motsvarande föreskrifter 
benämndes tidigare som Lokala renhållningsföreskrifter.  

Renhållningsordningen kommer i och med beslutet att bestå av dels regionala 
avfallsplanen Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för tretton 
kommuner till 2030, antagen av kommunfullmäktige 8 december 2020, dels Lokala 
avfallsföreskrifter, daterade 2022-08-23. 

Avfallsföreskrifterna reglerar ansvarsfördelningen mellan kommunen, 
fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare och innehåller bestämmelser om 
godkända behållare, hämtningsintervall och sorteringskrav. 

Förslaget till reviderade avfallsföreskrifter omfattar huvudsakligen anpassningar med 
utgångspunkt i ändringar i 15 kap. miljöbalken och att en ny avfallsförordning har 
trätt i kraft (SFS 2020:614). Ändringarna handlar bland annat om att det tidigare 
begreppet hushållsavfall ersätts med begreppet kommunalt avfall och att det 
kommunala ansvaret har reviderats.  

Syftet med den nya avfallslagstiftningen är att genomföra nya EU-direktiv på 
avfallsområdet. I de nya föreskrifterna ingår också ett tydliggörande av att ansvaret 
för returpapper har övergått till kommunen i enlighet med upphävandet av 
förordningen om producentansvar för returpapper.  

I linje med EU:s avfallsdirektiv kommer utsortering av matavfall att bli obligatoriskt 
i Kungsbacka kommun från 1 januari 2024. I dagsläget finns en abonnemangstyp där 
det är tillåtet att blanda matavfall med brännbart restavfall. I förslaget till nya 
föreskrifter kommer det inte att vara tillåtet att teckna nya abonnemang av denna typ 
från 1 januari 2023 och det tas bort helt från 1 januari 2024. 

Tiden för utställning av förslaget till nya Lokala avfallsföreskrifter regleras i 
miljöbalken och ska vara minst fyra veckor. 
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Nämnden för Teknik har berett ärendet och föreskrifterna har ställts ut mellan 5 maj 
och 17 juni 2022. Allmänheten, verksamheter, organisationer och andra intressenter 
har haft möjlighet att ta del av förslaget och lämna synpunkter. Förslaget till nya 
föreskrifter har funnits utställda på kommunens digitala anslagstavla och i 
pappersform i kommunens kundservice Kungsbacka Direkt. En kungörelse om 
utställning har även annonserats ut i tidningen Norra Halland och Kungsbacka 
Posten. Ett utskick av förslaget gick även ut till de större fastighetsägarna Aranäs och 
Eksta Bostads AB samt kommunens förvaltningar, myndigheter och 
grannkommuner. En sammanställning av inkomna synpunkter och hur de har 
besvarats redovisas i bilaga 1. Under utställningstiden har ytterligare justeringar 
gjorts.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-10-24 
Nämnden för Teknik 2022-09-14, § 80 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-08-23 
Lokala avfallsföreskrifter för Kungsbacka kommun, 2022-08-23 
Bilaga 1. Sammanställning av synpunkter och hur de har besvarats 
Bilaga 2. Redovisning av föreslagna ändringar före utställning 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
Kommunstyrelsens förvaltnings. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det.  
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Antagande av Lokala avfallsföreskrifter i Kungsbacka kommun 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar Lokala avfallsföreskrifter, daterade 2022-08-23, att ingå i Kungsbacka 
kommuns renhållningsordning, antagen av kommunfullmäktige 2016-12-06, § 198. 

De Lokala avfallsföreskrifterna gäller från och med 1 januari 2023.  

Lokala renhållningsföreskrifterna i Kungsbacka kommuns renhållningsordning, antagna av 
kommunfullmäktige 2016-12-06, § 198, upphör samtidigt att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt miljöbalken 15 kap. 41 § ska det för varje kommun finnas en renhållningsordning som ska antas 
av kommunfullmäktige. Renhållningsordningen ska innehålla två delar: dels kommunens föreskrifter 
om avfallshantering, dels kommunens avfallsplan. Renhållningsordningen ska beskriva hur avfall 
under kommunens ansvar hanteras och regleras med stöd av de bemyndiganden som ges till 
kommunen genom miljöbalken och avfallsförordningen. Motsvarande föreskrifter benämndes tidigare 
som Lokala renhållningsföreskrifter.  

Renhållningsordningen kommer i och med beslutet att bestå av dels regionala avfallsplanen 
Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för tretton kommuner till 2030, antagen av 
kommunfullmäktige 8 december 2020, dels Lokala avfallsföreskrifter, daterade 2022-08-23. 

Avfallsföreskrifterna reglerar ansvarsfördelningen mellan kommunen, fastighetsinnehavare och 
nyttjanderättshavare och innehåller bestämmelser om godkända behållare, hämtningsintervall och 
sorteringskrav. 

Förslaget till reviderade avfallsföreskrifter omfattar huvudsakligen anpassningar med utgångspunkt i 
ändringar i 15 kap. miljöbalken och att en ny avfallsförordning har trätt i kraft (SFS 2020:614). 
Ändringarna handlar bland annat om att det tidigare begreppet hushållsavfall ersätts med begreppet 
kommunalt avfall och att det kommunala ansvaret har reviderats.  

Syftet med den nya avfallslagstiftningen är att genomföra nya EU-direktiv på avfallsområdet. I de nya 
föreskrifterna ingår också ett tydliggörande av att ansvaret för returpapper har övergått till kommunen i 
enlighet med upphävandet av förordningen om producentansvar för returpapper.  

I linje med EU:s avfallsdirektiv kommer utsortering av matavfall att bli obligatoriskt i Kungsbacka 
kommun från 1 januari 2024. I dagsläget finns en abonnemangstyp där det är tillåtet att blanda 
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matavfall med brännbart restavfall. I förslaget till nya föreskrifter kommer det inte att vara tillåtet att 
teckna nya abonnemang av denna typ från 1 januari 2023 och det tas bort helt från 1 januari 2024. 

Tiden för utställning av förslaget till nya Lokala avfallsföreskrifter regleras i miljöbalken och ska vara 
minst fyra veckor. 

Nämnden för Teknik har berett ärendet och föreskrifterna har ställts ut mellan 5 maj och 17 juni 2022. 
Allmänheten, verksamheter, organisationer och andra intressenter har haft möjlighet att ta del av 
förslaget och lämna synpunkter. Förslaget till nya föreskrifter har funnits utställda på kommunens 
digitala anslagstavla och i pappersform i kommunens kundservice Kungsbacka Direkt. En kungörelse 
om utställning har även annonserats ut i tidningen Norra Halland och Kungsbacka Posten. Ett utskick 
av förslaget gick även ut till de större fastighetsägarna Aranäs och Eksta Bostads AB samt kommunens 
förvaltningar, myndigheter och grannkommuner. En sammanställning av inkomna synpunkter och hur 
de har besvarats redovisas i bilaga 1. Under utställningstiden har ytterligare justeringar gjorts.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-10-24 
Nämnden för Teknik 2022-09-14, § 80 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-08-23 
Lokala avfallsföreskrifter för Kungsbacka kommun, 2022-08-23 
Bilaga 1. Sammanställning av synpunkter och hur de har besvarats 
Bilaga 2. Redovisning av föreslagna ändringar före utställning 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Teknik 

 

 

Malin Aronsson     Lovisa Eld 

Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef 
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§ 80 Dnr 2021-00508 
Avfallsföreskrifter 

Beslut 
Nämnden för Teknik antar Avfallsföreskrifter att gälla från den 1 januari 2023 och 
översänder den till kommunfullmäktige för fastställande. 

Renhållningsföreskrifterna beslutade av kommunfullmäktige 2016-12-06 § 22 
upphör samtidigt att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt miljöbalken 15 kap 41 § ska det för varje kommun finnas en 
renhållningsordning som antas av kommunfullmäktige. Renhållningsordningen ska 
innehålla en avfallsplan och föreskrifter som beskriver hur avfall under kommunens 
ansvar ska hanteras och regleras med stöd av de bemyndiganden som ges till 
kommunen genom miljöbalken och avfallsförordningen.  

Föreskrifterna reglerar ansvarsfördelningen mellan kommunen, fastighetsinnehavare 
och nyttjanderättshavare och innehåller bestämmelser om godkända behållare, 
hämtningsintervall och sorteringskrav. Gällande föreskrifter är giltiga till dess att nya 
föreskrifter antas av kommunfullmäktige.  

Förslaget till reviderade avfallsföreskrifter omfattar huvudsakligen anpassningar med 
utgångspunkt i ändringar i 15 kap. miljöbalken och att en ny avfallsförordning har 
trätt i kraft (SFS 2020:614). Ändringarna handlar bland annat om att det tidigare 
begreppet hushållsavfall ersätts med begreppet kommunalt avfall och att det 
kommunala ansvaret har reviderats. Syftet med den nya avfallslagstiftningen är att 
genomföra nya EU-direktiv på avfallsområdet. 

I de nya föreskrifterna ingår också ett tydliggörande av att ansvaret för returpapper 
har övergått till kommunen i enlighet med upphävandet av förordningen om 
producentansvar för returpapper.  

I linje med EU:s avfallsdirektiv kommer utsortering av matavfall att bli obligatoriskt 
i Kungsbacka kommun från 1 januari 2024. I dagsläget finns en abonnemangstyp där 
det är tillåtet att blanda matavfall med brännbart restavfall. I förslaget till nya 
föreskrifter kommer det inte att vara tillåtet att teckna nya abonnemang av denna typ 
från 1 januari 2023 och det tas bort helt från 1 januari 2024. 

Tiden för utställning regleras i miljöbalken och ska vara minst fyra veckor. 

Föreskrifterna har ställts ut mellan 5 maj och 17 juni 2022. Allmänheten, 
verksamheter, organisationer och andra intressenter har haft möjlighet att ta del av 
förslaget och lämna synpunkter. Förslaget till nya föreskrifter har funnits utställda på 
kommunens digitala anslagstavla och i pappersform i kommunens kundservice 
Kungsbacka Direkt. En kungörelse om utställning har även annonserats ut i tidningen 
Norra Halland och Kungsbacka Posten. Ett utskick av förslaget gick även ut till 
större fastighetsägare Aranäs och Eksta, kommunens förvaltningar, myndigheter och 
grannkommuner. En sammanställning av inkomna synpunkter och hur de har 
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besvarats redovisas i bilaga 1. Under utställningstiden har ytterligare en del 
redigeringsjusteringar gjorts. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-08-23 
Avfallsföreskrifter för Kungsbacka kommun 
Bilaga 1. Sammanställning av synpunkter och hur de har besvarats 
Bilaga 2. Redovisning av föreslagna ändringar före utställning 
 

Beslutsgång 
Ordförande Monica Neptun (L) frågar nämnden om förslag till beslut kan antas och 
finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Avfallsföreskrifter 
 

Förslag till beslut i nämnden för Teknik 
Nämnden för Teknik antar Avfallsföreskrifter att gälla från den 1 januari 2023 och översänder den till 
kommunfullmäktige för fastställande. 

Renhållningsföreskrifterna beslutade av kommunfullmäktige 2016-12-06 § 22 upphör samtidigt att 
gälla. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt miljöbalken 15 kap 41 § ska det för varje kommun finnas en renhållningsordning som antas av 
kommunfullmäktige. Renhållningsordningen ska innehålla en avfallsplan och föreskrifter som 
beskriver hur avfall under kommunens ansvar ska hanteras och regleras med stöd av de 
bemyndiganden som ges till kommunen genom miljöbalken och avfallsförordningen.  

Föreskrifterna reglerar ansvarsfördelningen mellan kommunen, fastighetsinnehavare och 
nyttjanderättshavare och innehåller bestämmelser om godkända behållare, hämtningsintervall och 
sorteringskrav. Gällande föreskrifter är giltiga till dess att nya föreskrifter antas av 
kommunfullmäktige.  

Förslaget till reviderade avfallsföreskrifter omfattar huvudsakligen anpassningar med utgångspunkt i 
ändringar i 15 kap. miljöbalken och att en ny avfallsförordning har trätt i kraft (SFS 2020:614). 
Ändringarna handlar bland annat om att det tidigare begreppet hushållsavfall ersätts med begreppet 
kommunalt avfall och att det kommunala ansvaret har reviderats. Syftet med den nya 
avfallslagstiftningen är att genomföra nya EU-direktiv på avfallsområdet. 

I de nya föreskrifterna ingår också ett tydliggörande av att ansvaret för returpapper har övergått till 
kommunen i enlighet med upphävandet av förordningen om producentansvar för returpapper.  

I linje med EU:s avfallsdirektiv kommer utsortering av matavfall att bli obligatoriskt i Kungsbacka 
kommun från 1 januari 2024. I dagsläget finns en abonnemangstyp där det är tillåtet att blanda 
matavfall med brännbart restavfall. I förslaget till nya föreskrifter kommer det inte att vara tillåtet att 
teckna nya abonnemang av denna typ från 1 januari 2023 och det tas bort helt från 1 januari 2024. 

Tiden för utställning regleras i miljöbalken och ska vara minst fyra veckor. 
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Föreskrifterna har ställts ut mellan 5 maj och 17 juni 2022. Allmänheten, verksamheter, organisationer 
och andra intressenter har haft möjlighet att ta del av förslaget och lämna synpunkter. Förslaget till nya 
föreskrifter har funnits utställda på kommunens digitala anslagstavla och i pappersform i kommunens 
kundservice Kungsbacka Direkt. En kungörelse om utställning har även annonserats ut i tidningen 
Norra Halland och Kungsbacka Posten. Ett utskick av förslaget gick även ut till större fastighetsägare 
Aranäs och Eksta, kommunens förvaltningar, myndigheter och grannkommuner. En sammanställning 
av inkomna synpunkter och hur de har besvarats redovisas i bilaga 1. Under utställningstiden har 
ytterligare en del redigeringsjusteringar gjorts. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-08-23 

Avfallsföreskrifter för Kungsbacka kommun 

Bilaga 1. Sammanställning av synpunkter och hur de har besvarats 

Bilaga 2. Redovisning av föreslagna ändringar före utställning 

 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

 

 

Annika Malm     Bengt Gustafsson 

Tf Förvaltningschef    Tf Verksamhetschef 
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Lokala Avfallsföreskrifter 
Kungsbacka kommun  
 

Reviderade av kommunfullmäktige 2022-XX-XX 

Reviderade av Nämnden för Teknik 2022-XX-XX  

 

 

Inledande bestämmelser  

 

Bemyndigande 

1 § Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41 §§ miljöbalken (1998:808) och 9 kap. 1–2 §§ avfallsförordningen 
(2020:614) meddelar kommunfullmäktige dessa föreskrifter för avfallshantering i Kungsbacka kommun. 

 

Definitioner 

2 § Följande termer och begrepp används i dessa föreskrifter med de betydelser som anges här: 

1. Med kommunalt avfall avses detsamma som i 15 kap. 3 § miljöbalken, det vill säga avfall som kommer 
från hushåll och sådant avfall från andra källor som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll, 
med undantag för vad som anges i 15 kap. 3 § 1–6 punkterna. 

a. Med avfall under kommunalt ansvar avses kommunalt avfall inklusive avfall under kommunalt ansvar 
enligt 15 kap. 20 § miljöbalken. 

b. Med kärl- och säckavfall avses den del av avfallet under kommunalt ansvar som får läggas i kärl eller 
säck. 

c. Med grovavfall avses avfall under kommunalt ansvar som är så tungt eller skrymmande eller har 
egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i säck eller kärl.  

d. Med trädgårdsavfall avses sådant biologiskt nedbrytbart trädgårdsavfall i enlighet med definitionen i 1 
kap. 5 § 1 punkten avfallsförordningen (2020:614) som uppstår vid normalt nyttjande av trädgård vid 
bostadshus. 

e. Med farligt avfall avses avfall som i bilaga 3 avfallsförordningen (2020:614) beskrivs med en avfallskod 
markerad med en asterisk (*), 
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f. Med konsumentelavfall avses detsamma som i 13 § förordningen (2014:1075) om producentansvar för 
elutrustning. 

g. Med före detta livsmedel avses butiksavfall av animaliskt ursprung enligt förordningarna 1069/2009/EG 
och 142/2011/EU. 

h. Med matavfall avses allt biologiskt nedbrytbart avfall som uppkommer i och med livsmedelshanteringen 
i hushåll, restauranger, storkök, butiker och liknande och som skulle kunna, eller har kunnat, användas som 
livsmedel och som utgör avfall under kommunalt ansvar. I begreppet matavfall som utgör avfall under 
kommunalt ansvar ingår också avfall som hälls ut i vasken (flytande livsmedel såsom mjölk eller livsmedel 
som sköljs ur förpackningar) i de fall detta samlas upp i sluten tank. 

Förutom detta ingår också skal, ben och liknande som visserligen inte är mat men ändå intimt förknippat 
med mat. Butiksavfall av animaliskt ursprung utgör dock före detta livsmedel i enlighet med punkten (g) 
ovan. 

i. Med restavfall avses sorterat brännbart kärl- och säckavfall. Med detta avses det avfall som kvarstår när 
matavfall, farligt avfall, returpapper, förpackningar, elavfall och annat avfall som omfattas av 
producentansvar, har sorterats ut från hushållets kärl- och säckavfall. 

j. Med returpapper avses kommunalt avfall som utgörs av tidningar eller tidningspapper enligt 
avfallsförordningen (2020:614). 

k. Med bygg- och rivningsavfall avses i enlighet med 15 kap. 8 § miljöbalken avfall från bygg- och 
rivningsarbeten. 

l. Med bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig verksamhet avses detsamma som i 
15 kap. 20 § 4 punkten miljöbalken. Kommunens ansvar enligt den nya definitionen börjar gälla 1 januari 
2023. 

2. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § 
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare. 

3. Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet fastighetsinnehavare, har rätt att 
bruka eller nyttja fastighet. 

4. Med den avfallsansvariga nämnden avses nämnden för Teknik, Kungsbacka kommun. 

5. Med den tillsynsansvariga nämnden avses nämnden för Miljö & Hälsoskydd, Kungsbacka kommun. 

6. Med behållare avses kärl, container, underjordsbehållare, säck, latrinbehållare, fettavskiljare eller annan 
anordning för uppsamling av avfall under kommunalt ansvar. 

7. Med enskilda avloppsanläggningar avses slutna tankar, slamavskiljare, fosforfällor, minireningsverk och 
andra motsvarande anläggningar som är dimensionerade för högst 25 personekvivalenter om anläggningen 
endast används för 

a. hushållspillvatten eller spillvatten som till sin art och sammansättning liknar hushållsspillvatten och, 

b. latrin från torrtoaletter och andra jämförliga lösningar. 

8. Med avloppsfraktioner från enskilda avloppsanläggningar menas avloppsslam, toalettvatten, urin, fekalier 
och innehåll i slutna tankar. Med filtermaterial avses ett förbrukat material tillhörande en enskild 
avloppsanläggning, så som torv, leca, träflis och polonite. Filtermaterialet kan till exempel finnas i 
fosforfällor eller gråvattenfilter. Filtermaterial kan finnas i lös form eller i säck.  

Kommunen ansvarar endast för det avfall som uppstår från avloppsfraktioner och filtermaterial från de 
enskilda avloppsanläggningar som nämns i punkt 7 ovan. 

Bestämmelsen omfattar både enskilda anläggningar som betjänar en fastighet och samfällda anläggningar. 
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För definitioner av andra termer och begrepp som används i dessa föreskrifter hänvisas till 15 kap. 
miljöbalken och till avfallsförordningen. 

 

Kommunens ansvar för avfallshantering, tillsyn och information 

3 § Den avfallsansvariga nämnden har verksamhetsansvar, enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, för hanteringen 
av avfall under kommunalt ansvar i kommunen, med särskilt ansvar för att kommunalt avfall under 
kommunalt ansvar som utgörs av farligt avfall samlas in och transporteras till en behandlingsanläggning. 

Hantering av det avfall som omfattas av kommunens ansvar utförs av den eller dem som kommunen anlitar 
för ändamålet, nedan kallad renhållaren. 

Avfallsföreskrifterna ska beaktas i alla skeden av samhällsplaneringsprocessen. 

4 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och enligt föreskrifter meddelade med stöd 
av miljöbalken utförs av den tillsynsansvariga nämnden. 

5 § Nämnden för Teknik informerar hushållen om krav och hantering avseende förpackningar och 
konsumentelavfall i enlighet med gällande producentansvar. 

Nämnden för Teknik informerar hushåll och verksamheter med avfall under kommunalt ansvar om 
avfallsförebyggande åtgärder och hantering av avfall under kommunalt ansvar enligt 15 kap. 45§ 
miljöbalken. 

6 § Nämnden för Teknik ansvarar för krav på installation av fettavskiljare på fastigheter med anslutning till 
det kommunala ledningsnätet. 

7 § Nämnden för Miljö & Hälsoskydd ansvarar för krav på installation av fettavskiljare utanför det 
kommunala ledningsnätet. 

 

Betalning och information 

8 § Avgift ska betalas för den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som utförs genom 
kommunens försorg och i enlighet med föreskrifter som kommunen har meddelat med stöd av 27 kap. 4–6 
§§ miljöbalken.  

När en fastighet har mer än en ägare är det den som äger den största andelen av fastigheten som är 
betalningsansvarig för hela renhållningsabonnemanget. 

9 § Fastigheter som befrias från skyldigheten att lämna visst avfall kan debiteras grundavgiften enligt 
fastställd taxa.  

10 § Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är skyldiga att i behövlig omfattning informera den eller 
dem som bor på eller är verksamma inom fastigheten om de regler som gäller för avfallshantering. Men det 
är fastighetsinnehavaren som är ytterst ansvarig för att reglerna följs. 

11 § Fastighetsinnehavaren ska välja något av nedanstående tre abonnemang för hämtning av kommunalt 
avfall. Den som inte gör ett aktivt val, tilldelas av kommunen abonnemanget ”Matavfall blir Biogas”. Från 1 

januari 2023 går det inte att teckna nytt abonnemang för Matavfall och Brännbart Restavfall Blandat. 

a. Matavfall Blir Biogas  

b. Egen Varmkompost  

c. Matavfall och Brännbart Restavfall Blandat 
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Från och med 1 januari 2024 ska fastighetsinnehavaren välja något av nedanstående två abonnemang för 
hämtning av kommunalt avfall: 

a. Matavfall Blir Biogas  

b. Egen Varmkompost  

Vid särskilda skäl kan dispens från utsortering av matavfall medges efter ansökan till nämnden för Teknik. 

12 § Kommunen kvalitetssäkrar insamlingssystemet via identitetsmärkning av behållare. Kommunen 
ansvarar endast för tömning av identitetsmärkta behållare, om ingenting annat har avtalats. 

 

Sortering och överlämning av avfall under kommunalt ansvar  

 

Sortering av avfall 

13 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut avfallsslag i enlighet med bilaga 1 och 
kommunens övriga sorteringsinstruktioner. Sorterat avfall ska hållas skilt från annat avfall. 

14 § Fastighetsinnehavare ska säkerställa möjligheter att sortera ut och hålla åtskilda de avfallsfraktioner 
som enligt dessa föreskrifter ska överlämnas till renhållaren för borttransport. 

 

Skyldighet att överlämna avfall under kommunalt ansvar 

15 § Avfall under kommunalt ansvar ska lämnas till renhållaren om inte annat sägs i dessa föreskrifter. 
Utsorterade avfallsslag hämtas vid fastigheten, vid överenskommen eller anvisad plats enligt 26 §. Det 
utsorterade avfallet ska transporteras bort så ofta att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppstår. 
Hämtningsintervall och storlek på behållare ska motsvara behovet av borttransport av avfall under 
kommunalt ansvar från fastigheten. Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare ska upplysa nämnden för 
Teknik om ändrade förhållanden av betydelse för avfallshanteringen för fastigheten. 

 

Emballering av avfall under kommunalt ansvar  

16 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren och utrymmet är 
avsedd. 

Avfall som läggs i behållare ska vara emballerat i lämpligt material så att avfallet inte kan spridas eller 
damma vid tömning. Syftet är att säkerställa att skada, arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet inte 
uppkommer. 

Närmare krav på emballering med mera framgår av bilaga 1. 

Glödande avfall får inte lämnas till kommunens avfallshantering. 

 

Anläggande, underhåll och skötsel av behållare, avfallsutrymmen och annan 
utrustning 
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17 § Kärl och säckar till underjordsbehållare ägs av kommunen och tillhandahålls av renhållaren. 
Latrinbehållare ägs av renhållaren. Container ägs av fastighetsägare eller renhållaren. Underjordsbehållare, 
enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare anskaffas, installeras och ägs av fastighetsinnehavaren. 

Ägare av behållare ansvarar för märkning, reparation och vid behov utbyte av behållare. När renhållaren ska 
utföra sådant underhåll ska behållaren vara tillgänglig. Märkning ska ske enligt anvisning från renhållaren. 

Fastighetsinnehavaren ansvarar för och bekostar installation och underhåll av övriga inom fastigheten 
förekommande anordningar och utrymmen för avfallshanteringen. 

 

Beträffande andra anordningar gäller:  

 De ska utformas, underhållas och installeras så att kraven på god arbetsmiljö uppfylls och risken för 
olycksfall minimeras.  

 De ska vara tillgängliga och underhållas så att driftavbrott och olägenhet såsom buller, lukt et cetera. 
inte uppstår.  

 De ska medge hantering med den utrustning som används i kommunens renhållningssystem. 

18 § Renhållaren och den avfallsansvariga nämnden ska ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbetet 
ska utföras. Nycklar, portkoder och dylikt ska vid begäran om hämtning lämnas till renhållaren. Ändringar 
ska meddelas renhållaren. 

 

Anläggande 

19 § Vid anläggande av enskilda avloppsanläggningar eller fettavskiljare ska avstånd mellan 
uppställningsplats för slambil och anslutningspunkt för tömning inte överstiga 20 meter såvida inte särskilda 
skäl föreligger. Höjdskillnaden mellan fordonets uppställningsplats och botten på anläggningen ska vara 
mindre än 6 meter, om inte särskilda skäl föreligger. 

Anläggning som kräver byte av filtermaterial ska anläggas så att den är åtkomlig för hämtningsfordon. 
Anläggningar där hämtning av filtermaterial ska ske i filterkassett eller säck ska anläggas så att hämtning 
med fordon utrustat med kran kan utföras. 

Anläggande ska ske så att avståndet mellan kranfordonets uppställningsplats och filterkassett eller säck inte 
överskrider 10 meter för filterkassett eller storsäck som väger högst 500 kilogram om inte särskilda skäl 
föreligger. Om storsäck eller filterkassett om 1 000 kilogram används får avståndet vara max 5 meter. 

Vid installation av underjordsbehållare ska anläggningen utformas så att den är åtkomlig för fordon utrustat 
med kran. Avståndet mellan fordonets centra och behållarnas centra ska inte överstiga 6 meter eller 
understiga 2 meter. Underjordsbehållare i Kungsbacka kommun töms med ett så kallat en- och två-
krokssystem.  

Vid nyanläggning av anläggningar inklusive avfallsutrymmen såsom miljörum ska de riktlinjer och 
bestämmelser som finns att läsa i Avfall Sveriges Handbok för avfallsutrymmen tillämpas om ingenting 
annat anges. Vid nyanläggningar ska hänsyn tas till vad som utgör en god arbetsmiljö vid hämtning av avfall 
från anläggningen. 

 

20 § Nämnden för Teknik samlar in synpunkter från renhållaren och ska i planeringsstadiet få möjlighet att 
yttra sig kring nyanläggningar samt placering av dessa. 

Innan abonnemang kan tecknas måste nämnden för Teknik godkänna underjordsbehållare och dess placering 
så att hämtningsfordon kan komma fram och tömma. Samma krav gäller fettavskiljare som ska kopplas till 
kommunalt ledningsnät. 
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Rengöring och tillsyn 

21 § Fastighetsinnehavaren har ansvar för rengöring och tillsyn av behållare samt anläggning. Behållare och 
anläggningar ska ges regelbunden service för att förebygga störningar i anordningens funktion och olägenhet 
såsom buller, lukt och dylikt.  

Såväl behållare som inom fastigheten förekommande anläggningar, anordningar och utrymmen för 
avfallshantering ska skötas så att kraven på god arbetsmiljö uppfylls och risken för olycksfall minimeras. 

 

Åtgärder inför hämtning av avfall som lämnas i kärl eller säck 

22 § Behållare får inte fyllas mer än att den kan stängas. Den får inte heller vara så tung att det blir 
uppenbara svårigheter att flytta den eller att arbetsmiljökrav inte kan tillgodoses. Behållare bör vara fri från 
snö och is vid hämtningstillfället. 

Behållare ska vara uppställda så att hantering med den utrustning som används i kommunens 
insamlingssystem kan ske och att hämtning underlättas. 

En säck får inte fyllas så att den väger mer än 15 kilogram. 

Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ska försluta latrinbehållare och rengöra den på utsidan 
innan hämtning sker. 

23 § För en- och tvåfamiljsfastigheter gäller att behållaren senast kl. 06.00 på hämtningsdagens morgon ska 
vara uppställd vid hämtningsplatsen med draghandtaget vänt utåt mot bilvägen. Detta så att hämtning 
underlättas och hantering med den utrustning som används i kommunens renhållningssystem kan ske. 
Behållare ska kunna flyttas utan svårighet. Anordningar såsom kedja, snöre eller rep ska kunna avlägsnas 
utan svårighet.  

Uppställningsplats för avfallsbehållare och väg fram till denna ska hållas lättframkomlig för 
hämtningspersonal. Avfallsbehållare ska vara placerad så att hämtning kan ske utan olycksrisk. Hämtning 
kräver att vägen ut till renhållningsfordon är plan och hårdgjord utan trösklar, trappsteg och kraftig lutning. 

Bestämmelser och riktlinjer för utformning av avfallsutrymmen samt transportvägar och hämtningsvägar 
som ska tillämpas finns att läsa i Avfall Sveriges Handbok för avfallsutrymmen.  

 

Åtgärder inför hämtning av avfall från anläggningar 

24 § Det åligger fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren att inför hämtningstillfället placera 
storsäck, filterkasett eller annan flyttbar behållare som ska tömmas med fordon utrustat med kran, inom 
längsta tillåtna avstånd enligt 19 §. 

Inför tömning ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren förbereda anläggningen så att tömning 
kan ske med det fordon som används. 

Enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare ska vara lättillgängliga för tömning. Lock eller manlucka 
som öppnas manuellt får inte vara övertäckt eller fastfruset när tömning ska ske. Lock eller manlucka bör 
väga högst 15 kilogram, om inte särskilda skäl föreligger. Om anläggningen öppnas genom att locket kan 
dras åt sidan får locket väga högst 35 kilogram, om inte särskilda skäl föreligger. Lock med diameter större 
än 1,2 meter ska undvikas så långt det är möjligt. När anläggningar placeras utomhus ska marken runt om 
locket vara hårdgjord.  

Anläggningen ska vara tillsluten på ett barnsäkert sätt och försedd med de säkerhetsanordningar som behövs 
med hänsyn till anläggningens beskaffenhet och belägenhet. 
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Avstånd mellan uppställningsplats för slambil och slambrunn bör vid hämtning inte överstiga 20 meter om 
inte särskilda skäl föreligger. 

Tydliga instruktioner som behövs i samband med hämtning ska tillhandahållas av fastighetsinnehavaren och 
nyttjanderättshavaren i god tid innan tömning och ska finnas tillgängliga i direkt anslutning till anläggningen.  

Inför tömning ska anläggning vara tydligt uppmärkt med vimpel, skylt eller liknande.  

När anläggningen är belägen utanför fastigheten ska den vara markerad med skylt som anger vilken fastighet 
anläggningen tillhör. 

Fastighetsinnehavaren är skyldig att vidta erforderliga åtgärder för att skydda sin anläggning från skador vid 
tömning. 

Filtermaterial i lösvikt ska vara sugbart, i förekommande fall efter vattentillförsel. Fastighetsinnehavaren och 
nyttjandehavaren är skyldiga att meddela vilken typ av filtermaterial det rör sig om vid begäran om 
hämtning. Efter hämtning av uttjänt filtermaterial är det fastighetsägarens och nyttjanderättshavarens ansvar 
att nytt filtermaterial tillförs till anläggningen. Om avfallet inte är åtkomlig för hämtningsfordon ansvarar 
anläggningsägaren för att göra avfallet tillgängligt till renhållaren. 

Renhållaren har rätt att lämna kvar vattenfasen i slamavskiljare efter verkställd slamtömning. 

Ändringar som kan påverka förutsättningar för hämtning ska utan anmaning meddelas renhållaren. 

 

25 § Efter anslutning till kommunalt avloppsnät eller annan godkänd avloppsanläggning, som innebär att 
befintlig anläggning tas ur bruk, ska sluttömning ske. Sluttömning ska beställas av fastighetsinnehavaren. 
Fastighetsinnehavaren ska meddela nämnden för Teknik att sluttömningen är gjord och att abonnemanget 
kan avslutas.  

 

Hämtnings- och transportvägar 

26 § Behållare ska normalt ställas vid fastighetsgräns så nära uppställningsplats för hämtningsfordon som 
möjligt, vid en överenskommen plats eller vid en av kommunen anvisad plats inom rimligt gångavstånd. 

Anvisning av plats görs av nämnden för Teknik. 

Gångavstånd ska i största möjliga mån undvikas. Om det inte går att undvika, ska det vara så kort som 
möjligt. Om kärlet står på annan plats får: 

a) för kärl mindre än 200 liter, avståndet mellan behållarplats och plats för hämtningsfordon inte utan 
särskilda skäl överstiga 100 meter.  

b) för kärl större än 200 liter, avståndet mellan avfallsutrymmet och fordonet inte överstiga 10 meter.  

Extra avgift tas ut för gångavstånd som överstiger 2 meter. Ansökan om tilläggstjänst för gångavstånd görs 
hos nämnden för Teknik.  

27 § Inom område där gemensamt avfallsutrymme är anordnat genom gemensam förvaltning för flera 
fastigheter, såsom bostadsrätts-, hyresrätts- och samfällighetsföreningar med gemensamt abonnemang, sker 
hämtning endast vid gemensamt avfallsutrymme. Detta gäller även grupp av en- och tvåfamiljshus med 
gemensamt abonnemang. 

28 § Fastighetsinnehavaren eller annan ansvarig väghållare ska se till att transportväg fram till den 
uppställningsplats som används vid hämtning, hålls i farbart skick. Vägen bör vara försedd med erforderlig 
vändplats för att eliminera backning. 

Transportvägen ska inför hämtning ha fri sikt, hållas fri från hinder, röjas från snö, halka och vegetation. 
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Enskild väg som utnyttjas vid hämtning av avfall under kommunalt ansvar ska vara så dimensionerad och i 
sådant skick att den är farbar vid varje hämtningstillfälle, för renhållningsfordon som används i kommunen. 
Vägar och tillfarter ska ha en minsta bredd av 3,5 meter och en minsta höjd om 4,6 meter. 

Om farbar väg inte kan upprättas ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren avlämna avfallet på 
plats som överenskommes med renhållaren eller anvisas enligt 26 §. 

Fastighetsinnehavaren ska se till att den väg som kärlet behöver dras av den som utför hämtningen hålls i 
sådant skick att kärl utan svårighet kan förflyttas. 

Dragvägen ska inför hämtning hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri. 

 

Hämtningsområde och hämtningsintervall 

29 § Kommunen utgör ett hämtningsområde. 

30 § Ordinarie hämtning av avfall under kommunalt ansvar sker med de intervall som framgår av bilaga 2. 

 

Åtgärder om föreskrift inte följs 

31 § Renhållaren har rätt att inte utföra ordinarie hämtning om föreskrifterna i 13 §, 16 §, 21§ 2 st., 22 §, 24 
§ 1–3 st., 6 st. och 8 och 9 st. samt 28 § inte följs. 

Avfallet ska efter rättelseåtgärder från fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren hämtas antingen vid 
nästa ordinarie hämtningstillfälle eller efter beställning av extrahämtning mot avgift. 

Vid upprepad felsortering eller överfyllda kärl har kommunen rätt att ändra abonnemangsformen. 

 

Särskilt om avfall under kommunalt ansvar från verksamheter  

32 § Avfall under kommunalt ansvar från verksamheter ska hållas skilt från annat avfall än avfall under 
kommunalt ansvar. För avfall under kommunalt ansvar från verksamheter gäller 13–31 §§ om ej annat anges 
i dessa föreskrifter. 

Konsumentelavfall lämnas vid kommunens insamlingsställe enligt vad som anges i bilaga 1. 

Tömning av enskilda avlopp, slamavskiljare eller andra tankar som genererar avfall under kommunalt ansvar 
utförs enligt tömningsintervaller i bilaga 2. 

Tömning av fettavskiljare som genererar kommunalt avfall under kommunalt ansvar utförs enligt riktlinjer 
för fettavskiljare i Kungsbacka kommun och i övrigt efter behov för att upprätthålla en god funktion i 
avskiljaren. Verksamhetsutövaren har en skyldighet att till nämnden för Teknik inkomma med uppgifter 
kring förändring av verksamheten som kan påverka avfallshantering eller mängd. 

 

 

Annat avfall än avfall under kommunalt ansvar från verksamheter  

 

Uppgiftsskyldighet 

33a § Den som bedriver en yrkesmässig verksamhet inom kommunen som ger upphov till annat avfall än 
avfall under kommunalt ansvar ska lämna de uppgifter om arten, sammansättningen, mängden eller 
hanteringen av avfallet som behövs som underlag för kommunens renhållningsordning. 
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Enligt 4 kap. 9 § avfallsförordningen ska den som är innehavare av en hamn lämna uppgift om behovet av 
avfallshantering enligt 4 kap. 8 § avfallsförordningen till kommunen. Uppgifterna ska lämnas till nämnden 
för Teknik. 

33b § För den som driver en yrkesmässig verksamhet och har oljeavskiljare eller annan 
vattenreningsanläggning avsedd för spillvatten kopplat till kommunens spillvattennät ska resultat av utförda 
kontroller, tömningar och besiktningar lämnas på begäran till nämnden för Teknik. Nämnden för Teknik ska 
ges möjlighet att yttra sig vid nyinstallation och vid förändringar av verksamheten som rör funktionen av 
oljeavskiljaren eller annan vattenreningsanläggning avsedd för spillvatten. 

 

Undantag 

 

Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden 

34 § Handläggning av ansökan såsom ansökan om kompostering, förlängt tömningsintervall, uppehåll i 
hämtning, dispens för annat omhändertagande av avfall under kommunalt ansvar på den egna fastigheten 
samt andra undantag från avfallsföreskrifterna görs av ansvarig nämnd enligt vad som anges i efterföljande 
avsnitt.  

Ansökan ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om vilka avfallsslag som avses samt en redogörelse av 
ändringen så att eventuell påverkan på miljön och människors hälsa kan bedömas. 

 

Kompostering, annan återvinning eller bortskaffande av visst avfall 

under kommunalt ansvar 

35 § Avfall får endast tas om hand på den egna fastigheten enligt vad som anges i 36–38 §§ och under 
förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa och miljön. 

36 § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild anmälan. Torrt 
trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering får eldas endast om det kan ske utan att olägenhet 
uppstår och om eldningen inte strider mot andra föreskrifter eller beslut. 

Förbud mot eldning till skydd för människors hälsa och miljön meddelade med stöd av 40 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, utfärdade med stöd av förordningen (2003:789) om 
skydd mot olyckor eller annan författning samt brandriskvarning måste beaktas. 

37 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv avser att kompostera matavfall på sin 
fastighet, ska ansöka till nämnden för Teknik.  

Kompostering av matavfall på fastigheten ska ske i skadedjurssäker behållare och på sådant sätt att olägenhet 
för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Fastigheten ska ge utrymme för användning av den erhållna 
kompostjorden. 

38 § Eget omhändertagande av slam, latrin, urin eller filtermaterial från enskild avloppsanläggning på 
fastigheten får efter ansökan till nämnden för Miljö & Hälsoskydd, medges i särskild därför avsedd 
anläggning på fastigheten.  

Ansökan om eget omhändertagande av slam, latrin, urin eller filtermaterial genom egen anläggning ska 
innehålla en komplett beskrivning av anläggningen. 
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Förlängt hämtningsintervall 

39 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som komposterar allt matavfall från hushållsavfallet på 
den egna fastigheten kan efter ansökan till nämnden för Teknik medges att restavfallet hämtas var fjärde 
vecka under förutsättning att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår. 

Medgivande om förlängt hämtningsintervall kan återkallas om kommunen konstaterar att matavfall, trots 
uppgifterna om kompostering, lämnas i behållaren för restavfall för hämtning eller om kommunen på annat 
sätt gör sannolikt eller konstaterar att matavfall från fastigheten inte omhändertas på det sätt som medgivits 
eller uppgivits. 

40 § För enskilda avloppsanläggningar kan fastighetsinnehavare eller den nyttjanderättshavare som äger 
anläggningen, efter ansökan till nämnden för Miljö & Hälsoskydd medges förlängt hämtningsintervall för 
avfall från anläggningen. Förlängt intervall kan medges under förutsättning att nämnden utifrån ansökan med 
uppgifter om anläggningens belastning och beskaffenhet kan bedöma att hämtning inte behöver utföras med 
ordinarie intervall, utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Medgivandet gäller under 
rådande förutsättningar men kan tidsbegränsas. Dispensen upphör vid ändrat nyttjande eller ägarbyte. 

Det är fastighetsinnehavarens ansvar att hämtning anpassas till anläggningens behov. 

Medgivande om förlängt hämtningsintervall kan återkallas om kommunen konstaterar att förutsättningarna 
för sådant inte är uppfyllda. 

41 § Nämnden för Teknik är beslutande nämnd för ansökan om förlängt tömningsintervall för fettavskiljare 
på fastigheter med anslutning till det kommunala ledningsnätet, se §6. Nämnden för Miljö & Hälsoskydd 
beslutar om förlängt tömningsintervall för fettavskiljare utanför det kommunala ledningsnätet, se §7. 

 

Gemensamma avfallsbehållare 

42 § Fastighetsägare eller nyttjanderättshavare i upp till fyra intilliggande fastigheter kan efter ansökan till 
nämnden för Teknik under viss tid medges rätt att använda gemensam avfallsbehållare under förutsättning att 
bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas och att olägenheter för människors 
hälsa eller miljön inte uppstår. Bedömning av intilliggande fastigheter görs av nämnden av Teknik. En av 
fastighetsinnehavarna ska förbinda sig att ansvara för uppställningsplats.  

 

Uppehåll i hämtning 

43 a § Uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall vid permanentbostad kan efter ansökan till nämnden för 
Teknik medges fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas 
under en sammanhängande tid om minst sex månader. 

43 b § Uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall vid fritidsbostad kan efter ansökan till nämnden för 
Teknik medges fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas 
under hela hämtningssäsongen (maj – september). 

43 c § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som inte kommer att nyttja fritidsbostad under hela 
hämtningssäsongen (maj – september) kan efter ansökan till nämnden för Teknik medges inställd hämtning 
av avfall från fastighetens avloppsanläggning. 

En förutsättning för sådant uppehåll är att hämtning av avfall från anläggningen har skett i anslutning till 
föregående hämtningssäsong. 

43 d § Uppehåll i slamtömning inklusive eventuella filteranläggningar vid permanentbostad kan efter 
ansökan till nämnden för Teknik medges fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte 
kommer att utnyttjas under en sammanhängande tid om minst sex månader. 
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En förutsättning för sådant uppehåll är att hämtning av avfall från anläggningen hämtades innan uppehållet 
har börjat gälla samt att huset inte nyttjats sedan senaste slamtömning. 

43 e § För uppehåll i tömning av fettavskiljare skickas ansökan till nämnden för Teknik eller nämnden för 
Miljö & Hälsoskydd, se 6 § och 7 §.  

En förutsättning för sådant uppehåll är att hämtning av fettavfall från anläggningen har skett i direkt 
anslutning till perioden där anläggningen inte kommer att nyttjas.  

 

43 f § Uppehåll i hämtning av avfall under kommunalt ansvar medges för maximalt ett år per 
ansökningstillfälle. 

43 g § Komplett ansökan om uppehåll i hämtning av avfall, enligt bestämmelserna i 43 a–d §, behöver 
skickas senast en månad före den avsedda uppehållsperioden för att garantera att handläggning sker i tid. 

Komplett ansökan om uppehåll i hämtning av avfall, enligt bestämmelserna i 43 e §, behöver skickas senast 
sex veckor före den avsedda uppehållsperioden. 

 

Eget omhändertagande och befrielse från skyldigheten att överlämna avfall under 
kommunalt ansvar till kommunen 

44 § Kommunen får efter ansökan inkommit till den tillsynsansvariga nämnden, om det finns särskilda skäl, 
medge dispens för fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare från förbudet i 15 kap. 24 § 1 st. 
miljöbalken om den som ska hantera avfallet med stöd av dispensen kan göra det på ett hälso- och 
miljömässigt godtagbart sätt. 

45 § Ansökan ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om vilka avfallsslag som avses omhändertas samt en 
redogörelse för på vilket sätt omhändertagandet ska ske så att eventuell påverkan på miljön och människors 
hälsa kan bedömas. 

  

Andra undantag  

Ansökan om att frångå avfallsföreskrifterna på annat sätt än undantagsfallen i 35–45 § handläggs av 
nämnden för Teknik eller nämnden för Miljö & Hälsoskydd beroende på ansökans karaktär.  

 

Ikraftträdande 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 2022-xx-xx då föreskrifter för avfallshantering för Kungsbacka kommun 
2016 -12-06 upphör att gälla. Tidigare meddelade dispenser och andra beslut meddelade med stöd av de 
upphävda föreskrifterna ska anses meddelade med stöd av motsvarande bestämmelser i denna föreskrift. 
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BILAGA 1. SORTERING OCH LÄMNING AV AVFALL 

Innan något slängs, bör man fundera på om det går att skänka till återanvändning.  

Tabellen är inte heltäckande. Kommunen tillhandahåller ytterligare sorteringsinstruktioner som ska följas. 

Observera att olika vikt- och storleksbegränsningar kan förekomma på respektive återvinningscentral. 

Typ av avfall som 
ska sorteras ut och 
hållas skiljt från 
annat avfall  

Krav på utsortering Krav på 
emballering med 
mera 

Instruktion för 
hämtning/lämning 

Annat avfall än avfall 
under kommunalt 
ansvar. 

 

Detta avfall ska hanteras 
separat från avfall under 
kommunalt ansvar enligt 
15 kap. 20 § miljöbalken. 

Fraktionerna ska 
förvaras och 
transporteras skilt från 
varandra och annat 
avfall. 

Ska emballeras efter 
mottagarens villkor. 

Kontakta lämplig 
entreprenör. 

Bygg- och rivningsavfall 
som inte producerats i 
en yrkesmässig 
verksamhet  

 

Detta avfall ska sorteras ut 
och hanteras separat från 
kommunalt avfall och 
avfall under kommunalt 
ansvar enligt 15 kap. 20 § 
miljöbalken. Avfallet ska 
utöver utsortering av 
farligt avfall samt 
elektronikavfall sorteras i 
minst följande fraktioner: 
trä, mineral (som består 
av betong, tegel, klinker, 
keramik eller sten), 
metall, glas, plast och gips 

 Avfallet lämnas utsorterat 
på återvinningscentral eller 
hämtas fastighetsnära av 
entreprenör som ingått 
avtal kring hämtning av 
bygg-och rivningsavfall 
med kommunen. 
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Typ av 
avfall som 
ska sorteras 
ut och 
hållas skiljt 
från annat 
avfall  

Krav på utsortering Krav på emballering 
m.m. 

Instruktion för 
hämtning/lämning 

Farligt avfall 

 

Följande produkter eller 
ämnen utgör exempel på 
vad som ska hanteras som 
farligt avfall: 

 Färg 
 Lösningsmedel 
 Kemikalier 
 Ljuskällor 
 Bensin och diesel  
 Bekämpningsmedel 
 Avfall som 

innehåller 
kvicksilver 

 

 

Ska vara emballerat och 
tydligt märkt med uppgift 
om innehåll.  

Olika typer av farligt 
avfall får inte blandas 
eller spädas ut med 

(1) andra slag av farligt 
avfall, (2) annat avfall 
eller (3) andra ämnen eller 
material. 

 

 

Farligt avfall lämnas på 
återvinningscentral. 

Hämtning av farligt avfall från 
fastighet kan beställas med tjänster 
enligt kommunens avfallstaxa. 

 

Farligt avfall som inte faller under 
kommunalt ansvar hanteras ej av 
kommunen. 

Asbest  

 

Asbest utgör farligt avfall. 

 

 

Förpackas väl i kraftig 
plast (minst 0,2 mm). 
Avfallet ska vara 
emballerat så att det är 
dammtätt. 

 

Asbest som är emballerat i 
sopsäckar tas inte emot. 

Asbest från privatpersoner lämnas på 
återvinningscentral som tar emot den 
typen av avfall. 

 

Spillolja Spillolja utgör farligt avfall. 

Spillolja ska sorteras ut och 
hanteras separat från annat 
farligt avfall. 

Spillolja som är isolerolja 
ska hållas åtskild från andra 
isoleroljor och andra 
spilloljor till dess att halten 
av PCB-produkter i 
isoleroljan har fastställts. 

Den som hanterar spillolja 
ska se till att spilloljan inte 
blandas med spilloljor med 
andra egenskaper eller med 
andra typer av avfall eller 
ämnen på ett sätt som 
hindrar (1) regenerering av 

Ska vara emballerat i 
oljebeständig förpackning 
och tydligt märkt med 
uppgift om innehåll. 

Spillolja i konsumentförpackning 
lämnas av privatpersoner på 
återvinningscentral.  
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spilloljan, eller (2) annan 
materialåtervinning som ger 
likvärdiga eller bättre 
miljöeffekter än 
regenerering. 

Grovavfall 

 

Grovavfall som utgör 
kommunalt avfall under 
kommunalt ansvar och som 
på grund av avfallets 
egenskaper behöver 
hanteras separat från annat 
kommunalt avfall och avfall 
under kommunalt ansvar. 

Avfallet ska sorteras enligt 
den senaste 
sorteringsinstruktioner på 
ÅVC. 

Grovavfall som hämtas av 
kommunens 
renhållningsentreprenör 
ska i den mån det är 
möjligt buntas eller 
förpackas i lämpligt 
emballage. Längder ska 
vara högst 1,2 m med en 
största volym av 1 m3 och 
med en vikt av högst 30 
kg/kolli. Sortering ska ske 
enligt kommunens 
instruktioner. Emballaget 
ska märkas med 
”grovavfall” och 
respektive fraktion. 

 

 

 

 

Grovavfall lämnas på 
återvinningscentral. På 
återvinningscentralen ska avfallet 
sorteras och lämnas enligt instruktioner 
på plats. 

All övrig transport av grovavfall från 
fastighet ska utföras genom 
kommunens försorg. 

Hämtning från fastighet kan beställas 
separat enligt kommunens avfallstaxa. 
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Typ av avfall som ska 
sorteras ut och hållas 
skiljt från annat 
avfall  

Krav på utsortering Krav på emballering 
m.m. 

Instruktion för 
hämtning/lämning 

Komposterbart 
trädgårdsavfall 

(Till trädgårdsavfall 
räknas komposterbart 
och växtavfall som 
uppkommer vid normal 
trädgårdsskötsel i 
småhus, däremot inte 
fällda träd eller avfall 
som uppstår vid större 
anläggningsarbeten i en 
trädgård.) 

Ska sorteras ut och hållas 
skilt från annat avfall. 

På återvinningscentralen 
ska avfallet lämnas enligt 
instruktioner på plats.         

För alternativ med 
abonnemang med 
hämtning av 
trädgårdsavfall i kärl, ska 
avfallet läggas löst i 
kärlet och inte packas så 
hårt att tömningen 
försvåras.  

 

Trädgårdsavfall från 
hushållen lämnas på 
återvinningscentral. 

All övrig transport av 
trädgårdsavfall från 
fastighet ska utföras 
genom kommunens 
försorg. Hämtning från 
fastighet kan beställas 
separat enligt 
kommunens avfallstaxa. 
Hämtning av 
trädgårdsavfall sker 
separat från hämtning av 
annat grovavfall. 

För abonnemang med 
hämtning av 
trädgårdsavfall i kärl, ska 
avfallet läggas löst i 
kärlet och inte packas så 
hårt att tömningen 
försvåras. 

Latrin Ska avskiljas och hållas 
skilt från annat avfall. 

Ska samlas i tunna som 
ska vara väl försluten så 
att avfallet inte kan 
spridas. 

Latrintunnor 
borttransporteras från 
fastighet genom 
kommunens försorg. 

Matavfall  

(Exempelvis matrester, 
kött- och fiskben, frukt- 
och äggskal, kaffesump 
med filter)  

 

Ska sorteras ut och hållas 
skilt från annat avfall. 

Matavfall från hushåll 
ska läggas i påse som 
tillhandahålls av 
renhållaren.  

Matavfall från 
verksamheter ska av 
avfallslämnaren 
förpackas i särskild påse 
som tillhandahålls av 
renhållaren eller lämnas i 
annan anordning av typ 
som godkänts av Avfall 
och Återvinning hos 
nämnden för Teknik. 

Matavfall 
borttransporteras från 
fastigheten i enlighet 
med hämtningsintervall 
som kommunen 
tillhandahåller. 
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Typ av avfall som ska 
sorteras ut och hållas 
skiljt från annat avfall  

Krav på utsortering Krav på emballering 
m.m. 

Instruktion för 
hämtning/lämning 

Avloppsfraktioner och 
förbrukat filtermaterial 
från små 
avloppsanläggningar 

Ska vara åtkomligt för 
tömning i den 
anläggning där det 
genereras i enlighet med 
9 kap. 7 § MB  

 

Filtermaterial från 
fosforfällor och andra 
jämförbara filter ska vara 
förpackat eller tillgängligt på 
ett sådant sätt att hämtning 
kan utföras av fordon 
utrustat med kran eller 
suganordning. 

 

Fett från fettavskiljare   Ska vara åtkomligt för 
tömning i den 
anläggning där det 
genereras. 

Matfetter och frityroljor 

 

 Ska förvaras i behållare med 
tätslutande lock. 

 

 

Matfetter eller frityroljor 
i behållare lämnas på 
återvinningscentraler. 
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Typ av avfall som ska 
sorteras ut och hållas 
skiljt från annat avfall  

Krav på utsortering Krav på emballering 
m.m. 

Instruktion för 
hämtning/lämning 

Andra animaliska 
biprodukter än döda 
sällskapsdjur och matavfall. 
Blandas före detta livsmedel 
med annat avfall utgör den 
blandade fraktionen före 
detta livsmedel och är ABP 
enligt definitionen. 

 Före detta livsmedel från 
butik ska av 
avfallslämnaren 
förpackas i särskild påse, 
säck eller lämnas i tank 
av typ som godkänts av 
avfallsansvariga 
nämnden. 

 

Stickande och skärande 
avfall 

  Kanyler ska läggas i 
speciell behållare som 
tillhandahålls av 
kommunen via 
exempelvis apotek  

 

 

 

Annat stickande och 
skärande avfall i mindre 
volymer ska paketeras 
väl. 

Ska lämnas till apotek 
som kommunen har avtal 
med eller på 
återvinningscentral. 

Hämtning av fulla 
behållare från fastighet 
kan beställas med 
tjänster enligt 
kommunens avfallstaxa. 

Välpaketerat stickande 
och skärande avfall i 
mindre volymer ska 
läggas i behållare för 
brännbart restavfall.  

Förpackningar I enlighet med 
definitionen av 
förpackning i 
förordningen 
(2018:1462) om 
producentansvar för 
förpackningar  

Lämnas lösa i de 
behållare/ kärl som 
tillhandahålls/anvisas 

Ska lämnas i de 
insamlingssystem som 
tillhandahålls av 
producent. 

Returpapper I enlighet med 
definitionen av 
returpapper i 
avfallsförordningen 
(2020:614).  

Lämnas löst i de 
behållare/kärl som 
tillhandahålls/anvisas 

Ska lämnas i de 
insamlingssystem som 
tillhandahålls av 
kommunen. 

Kasserade bilbatterier I enlighet med 
definitionen av batteri i 
batteriförordningen 
(2008:834) 

Ställs upp på ett sätt som 
förhindrar att 
batterisyra/innehåll 
rinner ut 

Ska lämnas i de 
insamlingssystem som 
tillhandahålls av 
kommunen eller 
producent. 

Kasserade bärbara batterier.  

Om kasserade produkter 
innehåller lösa bärbara 
batterier ska dessa plockas 
ur. Är de bärbara batterierna 
inbyggda i produkten 

I enlighet med 
definitionen av bärbart 
batteri i 
batteriförordningen 
(2008:834) 

 Ska lämnas i de 
insamlingssystem som 
tillhandahålls av 
kommunen eller 
producent. 
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hanteras den som avfall från 
elutrustning. 
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Typ av avfall som ska 
sorteras ut och hållas 
skiljt från annat 
avfall  

Krav på utsortering Krav på emballering 
m.m. 

Instruktion för 
hämtning/lämning 

Konsumentelavfall Skrymmande 
konsumentelavfall ska 
sorteras ut och hållas 
skiljt från annat 
grovavfall. Smått elavfall 
ska sorteras ut och hållas 
skilt från kärl- och 
säckavfall. 

 Konsumtenelavfall 
lämnas vid 
återvinningscentral eller 
till en producent. På 
återvinningscentralen ska 
avfallet lämnas enligt 
instruktioner på plats. 
Hämtning av 
skrymmande 
konsumentelavfall kan 
beställas med tjänster för 
grovavfall enligt 
kommunens avfallstaxa. 

 

 

För verksamheter gäller 
särskilda regler. 

Läkemedel I enlighet med 
definitionen av 
läkemedel i förordningen 
(2009:1031) om 
producentansvar för 
läkemedel 

Ska lämnas i behållare/ 
påse som tillhandahålls 
av apoteket 

Lämnas till apotek 
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BILAGA 2 HÄMTNINGSINTERVALL (Standardintervaller) 

1. Från flerbostadshus och verksamheter sker hämtning av kärl- och säckavfall normalt en gång i veckan. 
Renhållaren tillhandahåller även hämtning en gång varannan vecka eller två gånger per vecka. 

2. Från en- eller tvåbostadshus för permanentboende sker hämtning av kärl- och säckavfall normalt en gång 
varannan vecka. Renhållaren tillhandahåller även hämtning en gång var fjärde vecka. 

3. Från en- eller tvåbostadshus för fritidsboende sker hämtning av kommunalt avfall normalt en gång 
varannan vecka under perioden mitten av maj – mitten av september.  

4. Efter beställning utför renhållaren hämtning av trädgårdsavfall i kärl en gång varannan vecka under vår, 
sommar och höst enligt kommunens avfallstaxa. 

5. Hämtning av latrin sker på budning. 

6. Fosforfällor och minireningsverk ska tömmas i enlighet med leverantörens anvisningar om det inte 
framgår något annat i tillståndet eller godkännandet meddelat av kommunens tillsynsmyndighet för enskilda 
avloppsanläggningar. I annat fall sker tömning minst en gång per år för enskilda avloppsanläggningar och 
vartannat år för fosforfällor. 

7. Tömning av andra små avloppsanläggningar sker minst en gång per år. 

8. Tömning av fettavskiljare som genererar kommunalt avfall under kommunalt ansvar utförs minst 4 gånger 
per år eller efter vad som krävs för att säkerställa anläggningens funktion.  

 

 

Särskild hämtning kan beställas av exempelvis: 

 

• Övrigt farligt avfall 

• Övrigt grovavfall 

 

Förutsättningar för hämtning efter beställning regleras närmare i avfallstaxan för Kungsbacka kommun. 
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BILAGA 3. PRINCIPER FÖR ATT STYRA MOT MÅLEN I KOMMUNENS 
RENHÅLLNINGSORDNING 

 

 

1. Principer för att styra mot målen i kommunens renhållningsordning 

 

 stimulera miljömässigt riktig avfallshantering, 

 stimulera en god arbetsmiljö,  

 styra mot en rationell avfallshantering som bidrar till minskad klimatpåverkan, 

 ge kunden viss valfrihet avseende tjänster och servicegrad, 

 finansiera kommunens avfallsverksamhet. 

 

Vid överträdelse av allmänna bestämmelser genom handlande som påverkar möjligheten att uppfylla 
principer enligt punkt 1. vid besök på återvinningscentral kan ÅVC-kort tillhörande företag komma att 
spärras (kan exempelvis ske vid agerande som påverkar arbetsmiljön negativt genom hot och våld samt vid 
återkommande felsortering). Kund med spärrat kort hänvisas till annan ÅVC för verksamhetens avfall. 
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Placera denna ruta sist i dokumentet: 

 

Beslutad av: [Klicka och skriv beslutsinstans, datum och paragraf] 

Gäller från: [Klicka och skriv datum: DD månad ÅÅÅÅ] 

Ansvarig förvaltning: [Klicka och skriv] 

Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se 

 Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka 

kungsbacka.se 

 

 

mailto:info@kungsbacka.se
https://www.kungsbacka.se/
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Datum 

2022-08-24 
 
  

  

 

Sammanställning av inkomna synpunkter och hur de 
besvarats  
 

 

 

Inkomna synpunkter under utställningstiden: 
Nämnden för Miljö- & Hälsoskydd (MH): 9 synpunkter 
Nämnden för Teknik (NTE): 3 synpunkter 
Trafik och Utemiljö (TUM): 3 synpunkter  
Avfall och Återvinning (AÅ): 37 synpunkter 
Kundstöd och Utredning (KoU):1 
Serviceförvaltningen Fastighet:0 
Förvaltningen Kultur och Fritid:0 
Förvaltningen för Vård och Omsorg: 0 
Byggnadsnämnden: 0 (information) 
Länsstyrelsen i Hallands län: 0 
VIVAB, Varberg: 0 
Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad: 0 
Lerum kommun: 0 
Halmstad kommun: 0 
Hylte, Samhällsbyggnadsnämnden: 0 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

Bemötande av synpunkter från Nämnden för Miljö & Hälsoskydd på 
förslaget till avfallsföreskrifter. 
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1. Yttrande, Nämnden för Miljö och Hälsoskydd: 

2 § punkt 8: Ordet träflis behöver läggas till i uppräkningen av filtermaterial. Förslag på ny 
ordalydelse: ”… så som torv, leca, träflis och polonite” Det finns enskilda 
avloppsanläggningar i kommunen med träflis som filtermaterial som behöver bytas ut 
regelbundet. 

Svar: Avfall och Återvinning tar hänsyn till synpunkten och lägger till ordet träflis i 
definitionen i 2 § punkt 8. 

Förslag på ny formulering: 

”8. Med avloppsfraktioner från enskilda avloppsanläggningar menas avloppsslam, 
toalettvatten, urin, fekalier och innehåll i slutna tankar. Med filtermaterial avses ett 
förbrukat material tillhörande en enskild avloppsanläggning, så som torv, leca, träflis och 
polonite.” (2 § punkt 8) 

  

2. Yttrande, Nämnden för Miljö och Hälsoskydd: 

33 § tredje stycket: Med nuvarande ordalydelse räknas inte exempelvis minireningsverk och 
gråvattenfilter in. Förslag på ny formulering: ”Tömning av enskilda avlopp, eller andra 
tankar…” 

Svar: Avfall och återvinning tar hänsyn till synpunkten och omarbetar 33 § tredje stycket 
(som i det slutliga förslaget är 32 §) enligt synpunkt. 

Förslag på ny formulering: ” Tömning av enskilda avlopp, slamavskiljare eller andra tankar 
som genererar avfall under kommunalt ansvar utförs enligt tömningsintervaller i bilaga 2.” 
(32 § tredje stycket) 

  

3. Yttrande, Nämnden för Miljö och Hälsoskydd 

39 §: Stycket gäller i dagsläget endast eget omhändertagande av latrin, inte av urskild urin 
eller filtermaterial. Förslag på ny formulering: ”Eget omhändertagande av latrin, urin eller 
filtermaterial från enskild avloppsanläggning... ” Ändringen bör göras i båda styckena av 
paragrafen. Besluten som Miljö & Hälsoskydd meddelar i denna typen av ärenden innebär 
både tillåtelse att kompostera/omhänderta latrin och dylikt, sprida avfallet samt en dispens 
från kommunal hämtning av avfallet. En ändring av ordalydelsen likt ovan innebär att det 
blir tydligare vad Miljö & Hälsoskydds beslut innebär för kund 

Svar: Avfall och återvinning tar hänsyn till synpunkten och omarbetar 39 § (som i det 
slutliga förslaget är 38 §) enligt synpunkt. 

Förslag på ny formulering: 

” 38 § Eget omhändertagande av latrin, urin eller filtermaterial från enskild 
avloppsanläggning på fastigheten får efter ansökan till Nämnden för Miljö och Hälsoskydd, 
medges i särskild därför avsedd anläggning på fastigheten.  
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Ansökan om eget omhändertagande av latrin, urin eller filtermaterial genom egen 
anläggning ska innehålla en komplett beskrivning av anläggningen.” (38 §) 

  

4. Yttrande, Nämnden för Miljö och Hälsoskydd  

41 §: Meningen ”Medgivandet är obegränsat i tid under rådande förutsättningar”. Miljö & 
Hälsoskydd har enligt Miljöbalken möjlighet att tidsbegränsa sina beslut. Denna formulering 
är därför olämplig. Den bör strykas helt, alternativt ersättas med följande: ”Medgivandet 
gäller under rådande förutsättningar men kan tidsbegränsas” 

Svar: Avfall och återvinning tar hänsyn till synpunkten och omarbetar 41 § (som i det 
slutliga förslaget är 40 §) enligt synpunkt. 

Förslag på ny formulering: 

” 40 §…  Medgivandet gäller under rådande förutsättningar men kan tidsbegränsas.” (40 § 
första stycket) 

  

5. Yttrande, Nämnden för Miljö och Hälsoskydd 

Bilaga 1, Animaliska biprodukter: Förkortningen är felaktig. Är det nödvändigt med en 
förkortning så förkortas Animaliska biprodukter ABP, men lämpligen bör det vara utskrivet 
utan förkortning. 

Svar: Avfall och återvinning tar hänsyn till synpunkten och korrigerar förkortningen enligt 
synpunkten. 

  

6. Yttrande, Nämnden för Miljö och Hälsoskydd 

Bilaga 3, sista meningen: bör formuleras om som följer: ”Kund med spärrat kort hänvisas till 
annan ÅVC för verksamhetens avfall” 

Svar: Avfall och återvinning tar hänsyn till synpunkten och korrigerar meningen enligt 
synpunkten. 

 

7. Yttrande, Nämnden för Miljö och Hälsoskydd 

Bilaga 1, Stickande och skärande avfall: Texten ”Bland annat kanyler och sprutor” stämmer 
inte överens med kolumnens syfte, utan bör läggas i första kolumnen 

Svar: Avfall och återvinning tar hänsyn till synpunkten och flyttar informationen om kanyler 
till en lämplig kolumn. 
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8. Yttrande, Nämnden för Miljö och Hälsoskydd 

Bilaga 1, Förpackningar: Det bör skrivas ut var förkortningen FPF står för 

Svar: Avfall och återvinning tar hänsyn till synpunkten och skriver ut förkortningen. 

Förslag på ny formulering: Förordningen (2018:1462) om producentansvar för 
förpackningar. (Bilaga 1) 

  

9. Yttrande, Nämnden för Miljö och Hälsoskydd 

Bilaga 1, Grovavfall: 3:an i m3 ska vara upphöjd         

Svar: Avfall och återvinning tar hänsyn till synpunkten och korrigerar enheten enligt 
synpunkten. 

 

Bemötande av synpunkter från TUM på förslaget till 
avfallsföreskrifter. 

1. Yttrande, TUM (Trafik och Utemiljö) : 

”28 § Fastighetsinnehavaren ska se till att transportväg fram till den uppställningsplats som 
används vid hämtning, hålls i farbart skick. Vägen bör vara försedd med erforderlig 
vändplats för att eliminera backning.” 

 Är det fastighetsinnehavaren som ser till att transportvägen hålls i farbart skick, eller är det 
väghållaren? Det låter nästan som att det även är fastighetsinnehavaren som ser till att 
vägen bör ha erforderlig vändplats? 

Svar: Avfall och Återvinning tar hänsyn till synpunkten och lägger till ”eller annan ansvarig 
väghållare” i första meningen i 28 § för att omfatta även eventuella fall där den enskilde 
fastighetsägaren inte har rådighet över vägen och förhållanden på och i anslutning till 
vägen t.ex. då ansvaret för vägen åvilar en samfällighet. 

Förslag på ny formulering: 

” 28 § Fastighetsinnehavaren eller annan ansvarig väghållare ska se till att transportväg 
fram till den uppställningsplats som används vid hämtning, hålls i farbart skick. Vägen bör 
vara försedd med erforderlig vändplats för att eliminera backning.” 

  

 

2. Yttrande, TUM: 

”Enskild väg som utnyttjas vid hämtning av kommunalt avfall ska vara så dimensionerad och 
i sådant skick att den är farbar vid varje hämtningstillfälle, för renhållningsfordon som 
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används i kommunen. Vägar och tillfarter ska ha en minsta bredd av 3,5 meter och en 
minsta höjd om 4,7 meter. Om farbar väg inte kan upprättas ska fastighetsinnehavaren eller 
nyttjanderättshavaren avlämna avfallet på plats som överenskommes med renhållaren eller 
anvisas enligt 25 §.” 

Vägar med statligt vägbidrag ska ha en bärighet på motsvarande BK1. Vårt bidrag ställer 
inga sådana krav. Mycket osäker på om vi kan kräva att vägen ska vara dimensionerad efter 
våra fordon, i stället för att våra fordon ska vara dimensionerade efter vägen!? Hur har vi 
gjort fram tills nu? Hur gör grannkommuner i liknande situation, exempelvis Varberg? Köper 
vi oss fria med tilläggsmeningen ovan – att de ändå kan avlämna avfallet på annan plats? 

Svar: Avfall och Återvinning tar hänsyn till synpunkten och ändrar 4,7 meter till 4,6 meter så 
att samma krav på höjd ställs i avfallsföreskrifterna och i lokala 
ordningsföreskrifterna.  Fordonsflottan idag är anpassad till vägnätet i kommunen. 

Motivering:  TUM återkom med ytterligare förklaring att vi ska ange ett mått som speglar 
det dimensionerande fordonet, i Vägars och gators utformning VGU:s fall 4,5m, och att vi 
då har med en säkerhetsmån om 0,1m upp till 4,6m. Synpunkten om att vi ska skriva 4,6m 
fri höjd är relevant. 

  

3. Yttrande, TUM 

En snabb kommentar är att dessa föreskrifter inte borde säga annat än de lokala 
ordningsföreskrifterna (eller så borde de ändras till att stämma men avfallsföreskrifterna) 
Lokala ordningsföreskrifter.pdf (kungsbacka.se) Ordningsföreskrifterna säger 4,6 m fri höjd 
medan avfallsföreskrifterna 4,7 m. 

Svar: Avfall och återvinning tar hänsyn till synpunkten och ändrar krav på höjd från 4,7 
meter till 4,6 meter i 28 § (se svaret ovan). 

 

Yttrande, Byggnadsnämnden  

Byggnadsnämnden har inget att invända mot förslaget om reviderade lokala 
avfallsföreskrifter, men vill skicka med följande information: 

Framkomlighet och uppställningsplats för slamsugningsfordon 

Vid nylokalisering av bostadshus längs med befintliga eller nya småvägar remitterar 
bygglovsavdelningen Teknik innan positiva beslut för att säkerställa att slamsugningsfordon 
kan ta sig fram. Förhandsbesked och bygglov brukar också vara villkorat med eventuella 
krav från Teknik. Det innebär att det inte bör bli några problem med dimensionering av 
vägar och uppställningsplatser för slamsugningsfordon.  

Fritidsboende kontra åretruntboende 

Byggnadsnämnden har ingen uppsökande tillsyn för att kontrollera om bygglov för 
fritidsboende följs, det vill säga att man inte bor i fastigheten mer än fyra månader per år. 
Om Teknik vill veta vilken boendeform som är tillåtet är det dock enkelt att ta reda på 
genom att ställa en fråga till bygglovsavdelningen. 
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Sammanställning av synpunkter och ändringar gjorda i dokumentet 

 Paragraf Synpunkt remissinst
ans 

Kommentar/åtgärd 

     

 §2    

 1b. Med kärl- och säckavfall avses den del av det kommunala 
avfallet under kommunalt ansvar som får läggas i kärl eller säck. 

Ta bort ”kommunalt avfall” AÅ  Texten ändrades enligt synpunkten för 
att få mer generell formulering som 
skulle fungera även i framtiden om 
kommunen skulle erbjuda nya 
hämttjänster t.ex. hämtning av torrt 
filtermaterial i säck eller kärl  
 
Ny formulering: 
”Med kärl- och säckavfall avses den 
del av avfallet under kommunalt 
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 ansvar som får läggas i kärl eller 
säck” 

 6. Med behållare avses kärl, container, underjordsbehållare, säck, 
latrinbehållare, fettavskiljare eller annan anordning för uppsamling 
av kommunalt avfall under kommunalt ansvar. 

 AÅ  Texten ändrades enligt synpunkten. 
 Vi kan exempelvis samla in avfall där 
kommunalt ansvar ej råder eller avfall 
under kommunalt ansvar som ej 
räknas till kommunalt avfall. Vi vill 
då kunna hänvisa till "behållaren". 
 
Ny formulering: 
”Med behållare avses kärl, container, 
underjordsbehållare, säck, 
latrinbehållare, fettavskiljare eller 
annan anordning för uppsamling av 
avfall under kommunalt ansvar.” 

 8. Med avloppsfraktioner från enskilda avloppsanläggningar menas 
avloppsslam, toalettvatten, urin, fekalier och innehåll i slutna 
tankar. Med filtermaterial avses ett förbrukat material tillhörande 
en enskild avloppsanläggning, så som torv, leca och polonite. 
Filtermaterialet kan till exempel finnas i fosforfällor eller 
gråvattenfilter. Filtermaterial kan finnas i lös form eller i säck.  

 

2 § punkt 8: Ordet träflis behöver 
läggas till i uppräkningen av 
filtermaterial. Förslag på ny 
ordalydelse: ”… så som torv, leca, 

träflis och polonite” Det finns enskilda 

avloppsanläggningar i kommunen med 
träflis som filtermaterial som behöver 
bytas ut regelbundet. 

MH Texten ändrad, ”träflis” tillagt i 

definitionen 

 §3    
 Den avfallsansvariga nämnden har verksamhetsansvar, enligt 15 

kap. 20 § miljöbalken, för hanteringen av kommunalt avfall under 
kommunalt ansvar i kommunen, med särskilt ansvar för att 
kommunalt avfall under kommunalt ansvar som utgörs av farligt 
avfall samlas in och transporteras till en behandlingsanläggning 

Bytt till ”hanteringen av avfall under 

kommunalt ansvar. ” 
 
Om vi inte uttrycker oss enligt ovan 
menar vi att NTE inte ansvarar för 
exempelvis avloppsfraktioner och 
filtermaterial från enskilda 
avloppsanläggningar, som är 
dimensionerade för högst 25 

AÅ  Texten ändrad.  
Ny formulering: 
3 § Den avfallsansvariga nämnden har 
verksamhetsansvar, enligt 15 kap. 20 
§ miljöbalken, för hanteringen av 
avfall under kommunalt ansvar i 
kommunen, med särskilt ansvar för att 
kommunalt avfall under kommunalt 
ansvar som utgörs av farligt avfall 
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 personekvivalenter. samlas in och transporteras till en 
behandlingsanläggning. 
 

 §13    
 Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut 

avfallsslag i enlighet med bilaga 1 och hålla det skilt från annat 
avfall. 
 

Förtydliggöra att bilaga 1 innehåller 
inte alla möjliga avfallsslag och att det 
kan finnas ytterligare 
sorteringsinstruktioner t.ex. på webben 
eller i avfallsappen. 

AÅ Texten i 13 § ändrad. 
Ny formulering: 
Fastighetsinnehavare eller 
nyttjanderättshavare ska sortera ut 
avfallsslag i enlighet med bilaga 1 och 
kommunens övriga 
sorteringsinstruktioner. Sorterat avfall 
ska hållas skilt från annat avfall. 
 
Två nya meningar har lagts till ovan 
tabellen i Bilaga 1.: 
Tabellen är inte heltäckande. 
Kommunen tillhandahåller ytterligare 
sorteringsinstruktioner som ska följas. 
 
 

 §5    
 Nämnden för Teknik informerar hushåll och verksamheter med 

avfall under kommunalt ansvar om avfallsförebyggande åtgärder 
och hantering av kommunalt avfall enligt 15 kap. 45§ miljöbalken 

Bytt till ”avfall under kommunalt 

avfall” 
AÅ  Texten ändrad. 

Ny formulering: 
Nämnden för Teknik informerar 
hushåll och verksamheter med avfall 
under kommunalt ansvar om 
avfallsförebyggande åtgärder och 
hantering av avfall under kommunalt 
ansvar enligt 15 kap. 45§ miljöbalken. 
 

 §16    
 Rubriksnamn Emballering av avfall under kommunalt ansvar 

samt placering av behållare 
Stryk ur rubrik ”placering av behållare”. 

Det ingår inte i paragraf 16 
AÅ  Rubriksnamn ändrat enl. synpunkten. 
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  §17    
 Rubriksnamn: Anläggande, underhåll och skötsel av behållare, 

avfallsutrymmen och annan utrustning 

 

Bör inte ligga under "Sortering och 
överlämning av avfall under kommunalt 
avfall 

AÅ  Rubriknamnet formaterades från en 
underrubrik till en huvudrubrik för att 
förbättra textens struktur. 

 Underjordssbehållare, enskilda avloppsanläggningar och 
fettavskiljare anskaffas och installeras av fastighetsinnehavaren. 
Ägare av behållare ansvarar för märkning, reparation och, vid 
behov, utbyte av behållare. 

Byt ut till ”anskaffas, installeras och 
ägs..” 

AÅ  Texten ändrad, ”ägs” tillagt  

     
 §19    

 Om anläggningen inte är åtkomlig för hämtningsfordon ansvarar 
anläggningsägaren för att tillhandhålla avfallet till 
avfallsentreprenören. 

Avfallsentreprenör är ny benämning? 
Används endast här, annars: renhållaren 

AÅ  Benämningen ändrades till” 
Renhållaren” 

Under diskussion flyttades hela 
meningen till paragraf 24 i avsnitt 
”Åtgärder inför hämtning av avfall 
från anläggningar” samt redigerades 
till följande: 

”Om avfallet inte är åtkomlig för 
hämtningsfordon ansvarar 
anläggningsägaren för att göra avfallet 
tillgängligt till renhållaren.” 

Vi menar att avfallet (filtermaterial) 
kan t.ex. stelna och ägaren behöver 
gräva upp det.   

 Innan abonnemang kan tecknas måste Nämnden för Teknik 
godkänna behållare och dess placering så att hämtningsfordon kan 
komma fram och tömma. 

Flytta meningen till 20§ och lägg till att 
det gäller även fettavskiljare. 

AÅ Texten flyttad enligt synpunkten. 

 §20     
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  Nämnden för Teknik samlar in synpunkter från renhållaren och 
skall få möjlighet att yttra sig kring nyanläggningar och placering 
av dessa. 

Nyanläggning av vad? Kan tolkas som 
endast underjordsbehållare. 

AÅ  AÅ tolkar nyanläggningar som 
enskilda avloppsanläggningar, 
miljörum etc. 

”I planeringsstadiet” har lagt till i 

meningen. 

 §22    
  Lägg allt som rör åtgärder inför 

hämtning här. 
AÅ  Texten från 27 § och 29 § har flyttats 

till detta avsnitt eftersom den också 
handlar om åtgärder inför hämtning. 
Texten efter flytt fått nummer 23 §. 
 

  Lägg till i § 22: Behållare skall kunna 
flyttas utan svårighet. Anordningar 
såsom kedja/snöre/rep skall kunna 
avlägsnas utan svårighet. 

AÅ  Texten tillagd i § 23. 

 §23        (§24 i slutversionen)    
 ”Åtgärder inför hämtning av avfall från anläggningar” Förtydliggöra att detta endast handlar 

om avlopp och dylikt  
AÅ Texten i rubriken ändrades inte.  

Texten i paragrafen handlar om både 
enskilda avloppsanläggningar, 
anläggningar med filtermaterial samt 
fettavskiljare 

 Lock eller manlucka får väga högst 15 kilogram, om inte särskilda 
skäl föreligger. Om brunnen eller tanken öppnas genom att locket 
kan dras åt sidan får locket väga högst 35 kilogram, om inte 
särskilda skäl föreligger 

Skriv ”bör” istället för ”får” 
Ändra från ”brunnen eller tanken” till 

”anläggningen” för att omfatta även ev. 

minireningsverk 
 
Lägg till ”Lock med diameter >1,2 m 

skall undvikas så långt det är möjligt” 

AÅ, KS  Texten ändrad enligt synpunkten 

 Filtermaterial i lösvikt ska vara sugbart, i förekommande fall efter 
vattentillförsel. 

Lägg till: Fastighetsinnehavaren och 
nyttjandehavaren är skyldiga att 
meddela vilken typ av filtermaterial det 
rör sig om vid begäran om hämtning. 

AÅ  Texten tillagd.  
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   Korrigera särskrivning AÅ Särskrivningen har korrigerats. 
”lättillgängliga”       

 Inför tömning ska brunn eller tank vara tydligt uppmärkt med 
vimpel, skylt eller liknande. 

Bytt till ”anläggning” så alla typer av 

anläggningar ingår 
KS Texten ändrad  

Ny formulering: 
Inför tömning ska anläggning vara 
tydligt uppmärkt med vimpel, skylt 
eller liknande. 
Om anläggningen öppnas genom att 
locket kan dras åt sidan får locket 
väga högst 35 kilogram, om inte 
särskilda skäl föreligger. 
 

     
 §28 (§29 i slutversionen)    

 ”28 § Fastighetsinnehavaren ska se till att transportväg fram till 

den uppställningsplats som används vid hämtning, hålls i farbart 
skick. Vägen bör vara försedd med erforderlig vändplats för att 
eliminera backning 

Är det fastighetsinnehavaren som ser 
till att transportvägen hålls i farbart 
skick, eller är det väghållaren? Det 
låter nästan som att det även är 
fastighetsinnehavaren som ser till att 
vägen bör ha erforderlig vändplats? 

TUM  Avfall och återvinning tar hänsyn till 
synpunkten och lägger till ”eller 
annan ansvarig väghållare” i första 

meningen för att lyfta att omfatta även 
eventuella vägföreningar. 

Förslag till formulering: 
”Fastighetsinnehavaren eller annan 
ansvarig väghållare ska se till att 
transportväg fram till den 
uppställningsplats som används vid 
hämtning, hålls i farbart skick. Vägen 
bör vara försedd med erforderlig 
vändplats för att eliminera backning. 

   

 ”Enskild väg som utnyttjas vid hämtning av kommunalt avfall ska 

vara så dimensionerad och i sådant skick att den är farbar vid varje 
hämtningstillfälle, för renhållningsfordon som används i 

Vägar med statligt vägbidrag ska ha en 
bärighet på motsvarande BK1. Vårt 
bidrag ställer inga sådana krav. Mycket 

TUM  Texten ändrad. 
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 kommunen. Vägar och tillfarter ska ha en minsta bredd av 3,5 
meter och en minsta höjd om 4,7 meter” 

Om farbar väg inte kan upprättas ska fastighetsinnehavaren eller 
nyttjanderättshavaren avlämna avfallet på plats som 
överenskommes med renhållaren eller anvisas enligt 25 §. 

osäker på om vi kan kräva att vägen ska 
vara dimensionerad efter våra fordon, i 
stället för att våra fordon ska vara 
dimensionerade efter vägen!? Hur har 
vi gjort fram tills nu? Hur gör 
grannkommuner i liknande situation, 
exempelvis Varberg? Köper vi oss fria 
med tilläggsmeningen ovan – att de 
ändå kan avlämna avfallet på annan 
plats? 

Ny formulering: 

 ”…. Vägar och tillfarter ska ha en 

minsta bredd av 3,5 meter och en 
minsta höjd om 4,6 meter.” 

Motivering: då båda styrdokument 
säger samma dimensioner. Vi går efter 
VGUs krav och råd. 

 

  En snabb kommentar är att dessa 
föreskrifter inte borde säga annat än de 
lokala ordningsföreskrifterna (eller så 
borde de ändras till att stämma men 
avfallsföreskrifterna) Lokala 
ordningsföreskrifter.pdf 
(kungsbacka.se)  

 

Ordningsföreskrifterna säger 4,6 m fri 
höjd medan avfallsföreskrifterna 4,7 m. 

TUM  Se kommentaren ovan. 

  I tredje stycket: Ändra ”kommunalt 

avfall” till ”avfall under kommunalt 

ansvar” 

AÅ  Texten ändrad. 
Ny formulering: 
Enskild väg som utnyttjas vid 
hämtning av avfall under kommunens 
ansvar ska vara så dimensionerad och 
i sådant skick att den är farbar vid 
varje hämtningstillfälle, för 
renhållningsfordon som används i 
kommunen. 
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 §33  (§32 i slutversionen)    

 Tömning av enskilda tankar och slamavskiljare som genererar 
kommunalt avfall under kommunalt ansvar utförs enligt 
tömningsintervaller i bilaga 2. 

 

33 § tredje stycket: Med nuvarande 
ordalydelse räknas inte exempelvis 
minireningsverk och gråvattenfilter in. 
Förslag på ny formulering: ”Tömning 

av enskilda avlopp, eller andra 
tankar…” 

MH Texten ändrad 

 ” Tömning av enskilda avlopp, 

slamavskiljare eller andra tankar som 
genererar avfall under kommunalt 
ansvar utförs enligt 
tömningsintervaller i bilaga 2 

 

33 §  i det slutliga förslaget är 32 § 

 Tömning av enskilda tankar och slamavskiljare som genererar 
kommunalt avfall under kommunalt ansvar  
utförs enligt tömningsintervaller i bilaga 2 

Ta bort ”kommunalt” i ”kommunalt 

avfall” 
AÅ  Texten ändrad. 

 Tömning av fettavskiljare som genererar kommunalt avfall under 
kommunalt ansvar utförs enligt riktlinjer för fettavskiljare i 
Kungsbacka kommun och i övrigt efter behov för att upprätthålla 
en god funktion i avskiljaren. 

Här har vi möjlighet att  formulera 
någonting som underlättar 
uppföljningen av verksamheter som 
påverkar vårt ledningsnät. I dagsläget 
godkänner vi en fettavskiljare med 
kapacitet utefter typ av verksamhet . 
sedan kan sushibaren förvandlas till 
pizzeria utan att ytterligare krav på 
tömning av fett ställs. 

AÅ  En extra mening har lagts till: 
”Verksamhetsutövaren har en 
skyldighet att till Nämnden för Teknik 
inkomma med uppgifter kring 
förändring av verksamheten som kan 
påverka avfallshantering eller 
mängd.” 

  Att lägga till information om 
oljeavskiljare 

AÅ  Ny underparagraf har lagts till (33b) 
med text som liknar texten i 
Göteborgs Stads föreskrifter: 
” 33b § För den som driver en 
yrkesmässig verksamhet och har 
oljeavskiljare eller annan 
vattenreningsanläggning avsedd för 
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 spillvatten kopplat till kommunens 
spillvattennät ska resultat av utförda 
kontroller, tömningar och besiktningar 
lämnas på begäran till Nämnden för 
Teknik. Nämnden för Teknik ska ges 
möjlighet att yttra sig vid 
nyinstallation och vid förändringar av 
verksamheten som rör funktionen av 
oljeavskiljaren eller annan 
vattenreningsanläggning avsedd för 
spillvatten. 
 
 
  
 
 
 

     
 §35 (§34 i slutversionen)    
 Anmälan om kompostering eller ansökan om dispens för annat 

omhändertagande av avfall under kommunalt ansvar på den egna 
fastigheten och andra undantag från avfallsföreskrifterna handläggs 
av ansvarig nämnd enligt vad som anges nedan. 

Ge fler exempel inklusive förlängt 
tömningsintervall och uppehåll i 
hämtning. 

AÅ Texten ändrad 
Ny formulering: 
Handläggning av ansökan såsom 
ansökan om kompostering, förlängt 
tömningsintervall, uppehåll i 
hämtning, dispens för annat 
omhändertagande av avfall under 
kommunalt ansvar på den egna 
fastigheten samt andra undantag från 
avfallsföreskrifterna görs av ansvarig 
nämnd enligt vad som anges i 
efterföljande avsnitt. 

 Ansökan enligt bestämmelserna i 41, 42 och 43 § ska ske senast en 
månad före den avsedda uppehållsperioden. 

Anpassa meningen så att det matchar 
beslut från senaste VA-beredningen 
samt uppdatera hänvisningen till 
paragrafer. 

KoU  Förslag till ändring (1): 
Formuleringen flyttades till §43 som 
omfattar uppehåll i hämtning. 
”Ansökan om uppehåll i hämtning av 
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 avfall, enligt bestämmelserna i 44 a-e 
§, behöver skickas senast en månad 
före den avsedda uppehållsperioden 
för att garantera att handläggning sker 
i tid.” 
(2) Efter synpunkten från MH ett nytt 
förslag togs fram: 
43 g § Komplett ansökan om uppehåll 
i hämtning av avfall, enligt 
bestämmelserna i 43 a-d §, behöver 
skickas senast en månad före den 
avsedda uppehållsperioden för att 
garantera att handläggning sker i tid. 
Komplett ansökan om uppehåll i 
hämtning av avfall, enligt 
bestämmelserna i 43 e §, behöver 
skickas senast sex veckor före den 
avsedda uppehållsperioden.  
 
 
 

 Anmälan om kompostering Det heter anmälan idag men det blir 
bättre att byta ut till ”ansökan”. Då kan 
man neka ansökan vid behov om t.ex. 
behållaren är inte godkänd. 

AÅ  Texten ändrad.  
 
Konsekvenser av att byta texten från 
anmälan till ansökan: 
-ändring krävs i e-tjänsten 
 

 Uppehåll i hämtning av avfall under kommunalt ansvar medges för 
maximalt ett år per ansökningstillfälle. 

Flytta till ”uppehåll i hämtning” AÅ  Texten flyttad till § 43 f 

 Anmälan och ansökan ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om 
vilka avfallsslag som avses omhändertas samt en redogörelse för 
på vilket sätt omhändertagandet ska ske så att eventuell påverkan 
på miljön och människors hälsa kan bedömas. 

bör ligga under 45 §? AÅ  Meningen flyttas inte till en annan 
paragraf men redigeras istället. Ny 
formulering: 
”Ansökan ska vara skriftlig och 

innehålla uppgifter om vilka 
avfallsslag som avses samt en 
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 redogörelse av ändringen så att 
eventuell påverkan på miljön och 
människors hälsa kan bedömas.” 
 

 §38  (§37 i slutversionen)     
 Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv avser att 

kompostera matavfall och från fastigheten på sin fastighet, ska 
anmäla detta till Nämnden för Teknik. 

Anmäla eller ansöka? Vi ställer ju krav 
på typ av behållare. 

AÅ Ändrat till ”ansöka” om liknande 

ändring är gjord i paragraf 35 ovan. 

 Kompostering av matavfall och liknande avfall på fastigheten ska 
ske i skadedjurssäker behållare och på sådant sätt att olägenhet för 
människors hälsa eller miljön inte uppstår. 

Ta bort ”och liknande” AÅ Ny formulering: 
Kompostering av matavfall på 
fastigheten ska ske i skadedjurssäker 
behållare och på sådant sätt att 
olägenhet för människors hälsa eller 
miljön inte uppstår. 

     
 §39 (§38 i slutversionen)    

 39 § Kompostering av latrin på fastigheten får efter ansökan till 
Nämnden för Miljö och Hälsoskydd, medges i särskild därför 
avsedd anläggning på fastigheten, s.k. förmultningsanläggning 
eller liknande anläggning för omhändertagande av latrin för 
användning av näringsämnen. 

Ansökan om omhändertagande av latrin genom egen anläggning 
ska innehålla en komplett beskrivning av anläggningen. 

39 §: Stycket gäller i dagsläget endast 
eget omhändertagande av latrin, inte av 
urskild urin eller filtermaterial. Förslag 
på ny formulering: ”Eget 

omhändertagande av latrin, urin eller 
filtermaterial från enskild 
avloppsanläggning... ” Ändringen bör 

göras i båda styckena av paragrafen. 
Besluten som Miljö & Hälsoskydd 
meddelar i denna typen av ärenden 
innebär både tillåtelse att 
kompostera/omhänderta latrin och 
dylikt, sprida avfallet samt en dispens 
från kommunal hämtning av avfallet. 
En ändring av ordalydelsen likt ovan 
innebär att det blir tydligare vad Miljö 

MH Förslag på ny formulering utifrån 
synpunkten: 

39 § Eget omhändertagande av latrin, 
urin eller filtermaterial från enskild 
avloppsanläggning på fastigheten får 
efter ansökan till nämnden för Miljö 
& Hälsoskydd, medges i särskild 
därför avsedd anläggning på 
fastigheten, s.k. 
förmultningsanläggning eller liknande 
anläggning för omhändertagande av 
latrin för användning av 
näringsämnen. 

Ansökan om eget omhändertagande 
av latrin, urin eller filtermaterial  
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 & Hälsoskydds beslut innebär för kund genom egen anläggning ska innehålla 
en komplett beskrivning av 
anläggningen. 

 

Det har inkommit en ytterligare 
kommentar från MH om att även 
”slam” bör läggas i meningar ovan.  
Ordet ”slam” har lagts till i båda 
meningar. 

     

     

 §41 (§40 i slutversionen)    

 41 § För enskilda avloppsanläggningar kan fastighetsinnehavare 
eller den nyttjanderättshavare som äger anläggningen, efter 
ansökan till Miljö och Hälsoskydd medges förlängt 
hämtningsintervall för avfall från anläggningen. Förlängt intervall 
kan medges under förutsättning att nämnden utifrån ansökan med 
uppgifter om anläggningens belastning och beskaffenhet kan 
bedöma att hämtning inte behöver utföras med ordinarie intervall, 
utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. 
Medgivandet är obegränsat i tid under rådande förutsättningar. 
Dispensen upphör vid ändrat nyttjande eller ägarbyte. 

Det är fastighetsinnehavarens ansvar att hämtning anpassas till 
anläggningens behov. 

Medgivande om förlängt hämtningsintervall kan återkallas om 
kommunen konstaterar att förutsättningarna för sådant inte är 
uppfyllda. 

41 §: Meningen ”Medgivandet är 

obegränsat i tid under rådande 
förutsättningar”. Miljö & Hälsoskydd 

har enligt Miljöbalken möjlighet att 
tidsbegränsa sina beslut. Denna 
formulering är därför olämplig. Den bör 
strykas helt, alternativt ersättas med 
följande: ”Medgivandet gäller under 

rådande förutsättningar men kan 
tidsbegränsas” 

MH Förslag till ändring: 

41 § För enskilda 
avloppsanläggningar kan 
fastighetsinnehavare eller den 
nyttjanderättshavare som äger 
anläggningen, efter ansökan till Miljö 
och Hälsoskydd medges förlängt 
hämtningsintervall för avfall från 
anläggningen. Förlängt intervall kan 
medges under förutsättning att 
nämnden utifrån ansökan med 
uppgifter om anläggningens 
belastning och beskaffenhet kan 
bedöma att hämtning inte behöver 
utföras med ordinarie intervall, utan 
risk för olägenhet för människors 
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  hälsa eller miljön. Medgivandet gäller 
under rådande förutsättningar men kan 
tidsbegränsas. Dispensen upphör vid 
ändrat nyttjande eller ägarbyte. 

Det är fastighetsinnehavarens ansvar 
att hämtning anpassas till 
anläggningens behov. 

Medgivande om förlängt 
hämtningsintervall kan återkallas om 
kommunen konstaterar att 
förutsättningarna för sådant inte är 
uppfyllda. 

 §42 (§41 i slutversionen)    
 42 § Nämnden för Teknik är beslutande nämnd för förlängt 

tömningsintervall för fettavskiljare på fastigheter med anslutning 
till det kommunala ledningsnätet, se §6. 

..för ansökan om förlängt... AÅ  Texten ändrad. 

 §43 (§42 i slutversionen)    

 Fastighetsägare eller nyttjanderättshavare i upp till fyra 
intilliggande närliggande fastigheter enligt dokument Nummer1 
kan efter ansökan till nämnden för Teknik under viss tid medges 
rätt att använda gemensam avfallsbehållare under förutsättning att 
bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt 
beaktas och att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte 
uppstår. 

Fråga till paragraf 43 Gemensam 
hämtning, uppdatera ”Nummer” med en 

riktig hänvisning. Just nu är det 
förvirrande. 
 

NTE Texten omformulerats. Hänvisning till 
ett dokument tagits bort. Ny 
formulering: 

Bedömning av intilliggande 
fastigheter görs av nämnden av 
Teknik. 

     

 §44   (§43 i slutversionen)    
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Rubrik: Uppehåll i hämtning 
 

Om man pausar sin verksamhet kanske 
det skall finnas möjlighet att ansöka om 
uppehåll av tömning av fettavskiljare? 

AÅ  Förslag på text om uppehåll av 
tömning av fettavskiljare har lagts till. 

Ny text: 

43 e § För uppehåll i tömning av 
fettavskiljare skickas ansökan till 
nämnden för Teknik eller nämnden 
för Miljö & Hälsoskydd, se 6 § och 7 
§.  
En förutsättning för sådant uppehåll är 
att hämtning av fettavfall från 
anläggningen har skett i direkt 
anslutning till perioden där 
anläggningen inte kommer att nyttjas. 

 43 g § Ansökan om uppehåll i hämtning av avfall, enligt 
bestämmelserna i 44 a-e §, behöver skickas senast en månad före 
den avsedda uppehållsperioden för att garantera att handläggning 
sker i tid. 
 

Att särskilja villkor för ansökan till 
Teknik och MH 

AÅ/MH Texten omformulerats till följande: 

43 g § Komplett ansökan om uppehåll 
i hämtning av avfall, enligt 
bestämmelserna i 43 a–d §, behöver 
skickas senast en månad före den 
avsedda uppehållsperioden för att 
garantera att handläggning sker i tid. 
Komplett ansökan om uppehåll i 
hämtning av avfall, enligt 
bestämmelserna i 43 e §, behöver 
skickas senast sex veckor före den 
avsedda uppehållsperioden. 
 

 Mellan rubrik Eget omhändertagande och befrielse från 
skyldigheten att överlämna avfall under kommunalt ansvar till 
kommunen och rubrik Ikraftträdande  

Lägg till en rubrik som handlar om 
andra undantagsfall  

AÅ Ny rubrik har lagts till: 

Andra undantag  
Ansökan om att frångå 
avfallsföreskrifterna på annat sätt än 
undantagsfallen i 35–45 § handläggs 
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 av nämnden för Teknik eller nämnden 
för Miljö & Hälsoskydd beroende på 
ansökans karaktär.  
 

     
 Bilaga 1    

 Andra animaliska biprodukter än döda sällskapsdjur och matavfall. 
Blandas före detta livsmedel med annat avfall utgör den blandade 
fraktionen före detta livsmedel och är APB enligt definitionen. 

Bilaga 1, Animaliska biprodukter: 
Förkortningen är felaktig. Är det 
nödvändigt med en förkortning så 
förkortas Animaliska biprodukter ABP, 
men lämpligen bör det vara utskrivet 
utan förkortning. 

MH Förkortningen ändrad 

 Bland annat kanyler och sprutor Bilaga 1, Stickande och skärande avfall: 
Texten ”Bland annat kanyler och 

sprutor” stämmer inte överens med 
kolumnens syfte, utan bör läggas i 
första kolumnen. 

MH Texten ändrad. 

 I enlighet med definitionen av förpackning i FPF Bilaga 1, Förpackningar: Det bör 
skrivas ut var förkortningen FPF står 
för. 

MH Utskriven förkortning: i förordningen 
(2018:1462) om producentansvar för 
förpackningar 

 Grovavfall som hämtas av kommunens renhållningsentreprenör 
ska i den mån det är möjligt buntas eller förpackas i lämpligt 
emballage. Längder ska vara högst 1,2 m med en största volym av 
1 m3 och med en vikt av högst 30 kg/kolli. Emballaget ska märkas 
med ”grovavfall”. 

 

Bilaga 1, Grovavfall: 3:an i m3 ska vara 
upphöjd. 

MH Texten ändrad enligt synpunkten. 

 Grovfall som utgör kommunalt avfall under kommunalt ansvar och 
behöver på grund av avfallets egenskaper hanteras separat från 

Omformulera texten samt lägg till i 
andra kolumnen att avlämnaren ska 
märka respektive fraktioner av 

AÅ Texten omformulerat till: 

Grovavfall som utgör kommunalt 



 

KUNGSBACKA KOMMUN 
21 (23)  

  
 

 annat kommunalt avfall och avfall under kommunalt ansvar. 

 

grovavfall. avfall under kommunalt ansvar och 
som på grund av avfallets egenskaper 
behöver hanteras separat från annat 
kommunalt avfall och avfall under 
kommunalt ansvar. 

Avfallet ska sorteras enligt den 
senaste sorteringsinstruktioner på 
ÅVC. 

 

I andra kolumnen följande 
förtydligande har lagts till: 

Emballaget ska märkas med 
”grovavfall” och respektive fraktion. 

 
 Konsumentelavfall Definiera vad ett konsumentelavfall är. 

Är det en visp eller en tvättmaskin?  
Vad ”mindre konsumentavfall” är?   

Det bör förtydliggöras i texten. 
 

NTE Konsumentelavfall är definierat i 2 § 

Exempel på smått konsumentavfall 
kommer inte förstydliggöras i 
föreskrifterna utan på hemsidan där vi 
har möjlighet att skriva mer 
kommunikativt. 

 Annat avfall än avfall under kommunalt ansvar. Förenkla texten  AÅ Texten förenklad. Tydligare text som 
handlar om avfall som ingår inte 
under kommunens ansvar. 

 Bygg-och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig 
verksamhet 

1) Lägg till att även farligt avfall 
samt elektronikavfall ska 
sorteras ut från bygg-och 
rivningsavfall 

2) Ändra från ”upphandlad 
entreprenör” till ”entreprenör 

AÅ Ny formulering: 
Avfallet ska utöver utsortering av 
farligt avfall samt elektronikavfall 
sorteras i minst följande fraktioner: 
trä, mineral (som består av betong, 
tegel, klinker, keramik eller sten), 
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 som ingått avtal kring 
hämtning av bygg-och 
rivningsavfall med kommunen 

metall, glas, plast och gips. 
 
Texten ändrad enligt punkt 2. 
 

  Hänvisa till avfallsförebyggande 
(avfallstrappan) 

AÅ En mening har lagts till ovanpå 
sorteringstabellen: ”Innan något 

slängs, bör man fundera på om det går 
att skänka till återanvändning.” 
 

 Farligt avfall Lägg till att farligt avfall som inte faller 
under kommunalt ansvar hanteras ej av 
kommunen 

AÅ Texten har lagts till. 

 Asbest, spillolja Ta helst bort mängdbegränsning i 
föreskrifterna. 

AÅ Mängdbegränsningar togs bort samt 
följande mening flyttades från Asbest 
till ovan på tabellen för att markera att 
mängdbegränsningar (vikt och 
storlek) kan generellt förekomma på 
återvinningscentraler. 

 Bilaga 3    

 Kund med spärrat kort hänvisas till annan ÅVC för verksamhet 
avfall. 

 

Bilaga 3, sista meningen: bör 
formuleras om som följer: ”Kund med 

spärrat kort hänvisas till annan ÅVC för 
verksamhetens avfall” 

MH Texten ändrad enligt synpunkten. 

     

     

 Generella synpunkter    

  Definiera vad en slamavskiljare och 
fettavskiljare är. Invånare vet oftast vad 

NTE Definitionerna kommer inte läggas i 
avfallsföreskrifterna. En 
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 en oljeavskiljare är men kan ha svårare 
att förstå andra typer av anläggningar. 
 

beskrivning/förklaring kommer finnas 
på hemsidan där vi har möjlighet att 
skriva mer kommunikativt. 

     

 

 

 



Redovisning av föreslagna förändringar 

Upplägget i avfallsföreskrifterna följer i huvudsak Avfall Sveriges förslag i rapport 2017:01 reviderad 

2021. 

Nedanstående lista redogör för större justeringar i förslaget till reviderade föreskrifter 

Uppdatering 

Avsnitt Definitioner  

Ny definition.                                                 
Begreppet ”hushållsavfall” ersatts med 
”kommunalt avfall” 
 

Ändringar i miljöbalken och avfallsförordningen. 
I och med ändringar i miljöbalken försvinner 
begreppet ”hushållsavfall” och ersätts med en 
lista med olika avfallsslag som kommunen 
ansvarar för.  
 

Nytt begrepp.                                                     
Avfall under kommunens ansvar enligt. 15 kap 
20 § miljöbalken. 

Ändringar i miljöbalken och avfallsförordningen. 
Kommunens ansvar för avfallshanteringen 
bestäms inte längre utifrån begreppet 
hushållsavfall. Istället ansvarar kommunen för 
att följande avfallsslag blir behandlat: 
1. kommunalt avfall, 
2. avloppsfraktioner och filtermaterial från 
enskilda 
avloppsanläggningar, som är dimensionerade 
för högst 25 
personekvivalenter, om anläggningen endast 
används för 
a) hushållsspillvatten, eller 
b) spillvatten som till sin art och 
sammansättning liknar 
hushållsspillvatten 
3. latrin från torrtoaletter och jämförliga 
lösningar, och 
4. bygg- och rivningsavfall som inte producerats 
i en yrkesmässig verksamhet 
 

Returpapper Från och med 1 januari 2022 ingår returpapper i 
definitionen kommunalt avfall. Kommunen 
ansvarar för insamling och behandling av 
returpapper. 

Uppdatering av definitioner på avfallsslag enligt 
Avfall Sverige rapport 

 

Definition på avloppsfraktioner och 
filtermaterial 

Förtydligande att det finns olika typer av 
anläggningar med filtermaterial. 

  

Avsnitt Betalning  och information   

Information om möjliga abonnemangsformer i 
kommunen samt vilket abonnemang tilldelas 
om man inte gör ett aktivt val. 

Gradvis avveckling av abonnemang ”restavfall 
och matavfall blandat” i samband med krav i 
avfallsdirektivet angående separat utsortering 
av matavfall från och med den 1 januari 2024. 
 



Den som inte gör ett aktivt val, tilldelas av 
kommunen abonnemanget ”Matavfall blir 
Biogas” 

Information om framtida möjligheter till 
dispens från utsortering av matavfall.  

Vid särskilda skäl kan dispens från utsortering 
av matavfall medges efter ansökan till 
Nämnden för Teknik 

Information att även nyttjanderättshavare är 

skyldig att informera om gällande regler för 

avfallshantering.  

10 § Fastighetsinnehavare och 
nyttjanderättshavare är skyldiga att i behövlig 
omfattning informera den eller dem som bor på 
eller är verksamma inom fastigheten om 
gällande regler för avfallshantering. 
Fastighetsinnehavaren är ytterst ansvarig för att 
reglerna följs. 
 

  

Avsnitt Sortering av avfall  

Sorteringsanvisningar Flyttades till Bilaga 1 

  

Avsnitt Anläggande  

Förtydliggörande vilka kroksystem finns på 
underjordsbehållare 

Underjordsbehållare i Kungsbacka kommun 
töms med ett så kallat en- och två-krokssystem. 

  

Avsnitt Åtgärder inför hämtning av avfall som 
lämnas i kärl eller säck 
 

 

Förtydligande kring max vikt av en säck. En säck får inte fyllas så att den väger mer än 15 
kilogram. 
 

  

Avsnitt Åtgärder om föreskrift inte följs 

 

 

Information om felsorteringsavgift togs bort.  

Förtydliggörande när renhållaren har rätt att 
inte utföra ordinarie hämtning. 

32 § Renhållaren har rätt att inte utföra 
ordinarie hämtning om föreskrifterna i 13§, 16 
§, 21§ 2 st.,22 §, 23 § 1-3 st., 6 st. och 8 och 9 
st. samt 28§ inte följs 

Avsnitt Förlängt hämtningsintervall  

Ny paragraf om förlängt tömningsintervall för 
fettavskiljare och beslutande nämnder. 

Nämnden för Teknik är beslutande nämnd för 
förlängt tömningsintervall för fettavskiljare på 
fastigheter med anslutning till det kommunala 
ledningsnätet, se §6. Nämnden för Miljö och 
Hälsoskydd beslutar om förlängt 
tömningsintervall för fettavskiljare utanför det 
kommunala ledningsnätet, se §7. 
 

Avsnitt Gemensamma avfallsbehållare  

Ett stöddokument togs fram för att definiera 
närliggande fastigheter som kan ha gemensam 
avfallsbehållare. 

 



Bilaga 2  

Ny bilaga (Bilaga 2) med samlad information om 
hämtningsintervaller. 

 

  

Bilaga 3  

Ny bilaga (Bilaga 3) med principer för att styra 
mot målen i kommunens renhållningsordning. 

 

  

Gäller hela dokumentet  

Texten redigerad   
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§ 361 Dnr 2022-00049 
Redovisning av icke färdigberedda motioner (2, 2022) 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar redovisningen av icke färdigberedda motioner till och 
med 2022-09-30 till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 5 kap 35 § kommunallagen bör en motion beredas så att kommunfullmäktige 
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan 
avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har framkommit vid beredningen 
anmälas till kommunfullmäktige inom samma tidpunkt. 

I Kungsbacka kommun ska kommunstyrelsen två gånger per år redovisa till 
fullmäktige vilka motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska även 
innehålla planerat datum för behandling i fullmäktige för de motioner som är äldre än 
ett år. Redovisningen innehåller fyra motioner äldre än ett år. Svar på dessa motioner 
beräknas under andra kvartalet 2023. 

Utöver det innehåller redovisningen ett antal motioner som väcktes i 
kommunfullmäktige i slutet av 2021 och under 2022. Merparten av dessa motioner är 
inplanerade för politisk behandling och beräknas med andra ord kunna besvaras inom 
ett år eller strax över ett år från att de väcktes. Sammanställningen omfattar motioner 
som väckts, men inte besvarats till och med den 30 september 2022. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-09-30 
Sammanställning, redovisning av motioner, 2022-09-30 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
Kommunstyrelsens förvaltnings. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det.  
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Redovisning av icke färdigberedda motioner (2, 2022) 
 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar redovisningen av icke färdigberedda motioner till och med 2022-09-30 
till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 5 kap 35 § kommunallagen bör en motion beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut 
inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta 
och vad som har framkommit vid beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom samma tidpunkt. 

I Kungsbacka kommun ska kommunstyrelsen två gånger per år redovisa till fullmäktige vilka motioner 
som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska även innehålla planerat datum för behandling i 
fullmäktige för de motioner som är äldre än ett år. Redovisningen innehåller fyra motioner äldre än ett 
år. Svar på dessa motioner beräknas under andra kvartalet 2023. 

Utöver det innehåller redovisningen ett antal motioner som väcktes i kommunfullmäktige i slutet av 
2021 och under 2022. Merparten av dessa motioner är inplanerade för politisk behandling och 
beräknas med andra ord kunna besvaras inom ett år eller strax över ett år från att de väcktes. 
Sammanställningen omfattar motioner som väckts, men inte besvarats till och med den 30 september 
2022. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-09-30 
Sammanställning, redovisning av motioner, 2022-09-30 
 

 

Malin Aronsson  Anders Johansson 

Kommundirektör  Biträdande kommundirektör 
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Redovisning av icke färdigberedda motioner (2, 2022)  

 
Motioner äldre än ett år 

KS/2019-00804 Motion – Skolan ska vara en trygg och säker plats för våra elever, 
lärare och övrig skolpersonal 
Väcktes:   2019-11-05 
Motionär:  Carita Boulwén (SD), Roger Krantz (SD) och Susanne  
    Andersson (SD) 
Remissinstans:  K&F, SE, FG, GA 
Remitterad:  2019-12-16 
Notering:  Svar beräknas till Q1, 2023  

KS/2020-00923 Motion – Ökad grundbemanning inom äldreomsorgen 
Väcktes:   2020-10-06 
Motionär:  Maj-Britt Rane Andersson (S) 
Remissinstans:  VO 
Remitterad:  2020-12-01 
Notering:  Svar beräknas till Q2, 2023 

KS/2021-00407 Motion – Kompetenslyft – för att främja kvalitét och trygghet 
Väcktes:   2021-04-13  
Motionär:  Eva Borg, Rickard Wäst, Johan Tolinsson (S)  
Remissinstans:  KLK HR 
Remitterad:  2021-05-12 
Notering:  Svar beräknas till Q2, 2023 

KS/2021-00457 Motion – Villkor för gravida kvinnor med Kungsbacka kommun som 
arbetsgivare 
Väcktes:   2021-04-13 
Motionär:  Roger Larsson, Ulf Hellgesson (KB) 
Remissinstans:  KLK HR  
Remitterad:  2021-05-12 
Notering:  Svar beräknas till Q2, 2023 
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Motioner – ej äldre än ett år 

KS/2021-01098 Motion – Krav på utdrag ur polisens belastningsregister för anställning 
inom vård och omsorg  
Väcktes:   2021-11-09 
Motionär:  Agnetha Ernegård (-) 
Remissinstans:  VO, SE 
Remitterad:  2021-11-30 & 2022-09-12 
Notering:  Svar beräknas till Q2, 2023 

KS/2021-01101 Motion – Utdrag ur belastningsregistret vid anställning inom 
Kungsbacka kommun 
Väcktes:   2021-11-09 
Motionär:  Carita Boulwén (SD) 
Remissinstans:  VO, SE 
Remitterad:  2021-11-30 & 2022-09-12 
Notering:  Svar beräknas till Q2, 2023  

KS/2021-01154 Öppna restaurangerna på våra äldreboenden 
Väcktes:   2021-12-07  
Motionär:  Johan Tolinson (S) 
Remissinstans:  KLK 
Remitterad:  2020-12-21 
Notering:  Anmäld till politisk behandling i KS 2022-10-25 

KS/2021-01155 Motion – Närvarorätt / Ersättning för personalföreträdare i politiska 
nämnder 
Väcktes:   2021-12-07  
Motionär:  Johan Tolinson (S)  
Remissinstans:  KLK HR 
Remitterad:  2021-12-21 
Notering:  Svar beräknas till Q2, 2023 

KS/2021-01156 Motion – Utveckla ledarskapet i Kungsbacka 
Väcktes:   2021-12-07  
Motionär:  Johan Tolinson (S) 
Remissinstans:  KLK HR 
Remitterad:  2021-12-21 
Notering:  Svar beräknas till Q2, 2023 

 

 

KS/2021-01157 Motion – Bygg i trä 
Väcktes:   2021-12-07 
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Motionär:  Eva Borg (S) 
Remissinstans:  KLK 
Remitterad:  2022-12-21 
Notering:  Anmäld till politisk behandling i KSAU 2022-10-18 

KS/2021-01193 Motion – Inför kommunala ordningsvakter som patrullerar på särskilt 
otrygga platser i Kungsbacka 
Väcktes:   2021-12-07 
Motionär:  Carita Boulwén och Hampus Jägnert (SD) 
Remissinstans:  K&F 
Remitterad:  2022-01-04 
Notering:  Anmäld till politisk behandling i KSAU 2022-11-15 

KS/2021-01200 Motion – Klassisk arkitektur i centrala Kungsbacka 
Väcktes:   2022-02-08 
Motionär:  Torbjörn Andersson (SD) 
Remissinstans:  KLK 
Remitterad:  2022-03-01 
Notering:  Anmäld till politisk behandling i KF 2022-10-18 

KS/2022-00065 Motion – Havet, skolmat och näringslivsutveckling i Kungsbacka 
Väcktes:   2022-02-08 
Motionär:  Maria Losman (MP) 
Remissinstans:  KLK 
Remitterad:  2022-03-01 
Notering:  Anmäld till politisk behandling i KF 2022-10-18 

KS/2022-00083 Motion – Fullvaccinering inom Kungsbacka kommuns verksamheter 
Väcktes:   2022-02-08 
Motionär:  Roger Larsson (KB) 
Remissinstans:  KLK 
Remitterad:  2022-03-02 
Notering:  Svar beräknas till Q1, 2023 

KS/2022-00096 Motion – Lägenheter till studenter och anställda i Vård & 
omsorgsboenden 
Väcktes:   2022-02-08 
Motionär:  Agnetha Ernegård (-)  
Remissinstans:  VO, SE 
Remitterad:  2022-03-09 
Notering:  Svar beräknas till Q1, 2023 

KS/2022-00140 Motion – Minska avgaser och buller med avgiftsfri och fossilfri 
busslinje 
Väcktes:   2022-02-08 
Motionär:  Magdalena Sundqvist och Johan Tolinsson (S)  
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Remissinstans:  KLK 
Remitterad:  2022-03-01 
Notering:   

KS/2022-00141 Motion – Flytt av Kungsbacka sjukhus 
Väcktes:   2022-02-08 
Motionär:  Roger Larsson (KB)  
Remissinstans:  SBK 
Remitterad:  2022-03-01 
Notering:   

KS/2022-00177 Motion – Policy gällande arbetsordning på möten i kommunfullmäktige 
Väcktes:   2022-03-08 
Motionär:  Agnetha Ernegård (-) 
Remissinstans:  KLK 
Remitterad:  2022-03-29 
Notering:  Anmäld till politisk behandling i KF 2022-10-18 

KS/2022-00206 Motion – Lygnens vatten värt att värna 
Väcktes:   2022-03-08 
Motionär:  Maria Losman MP 
Remissinstans:  MH, B&M, TE 
Remitterad:  2022-04-04 
Notering:  Svar beräknas till Q1, 2022  

KS/2022-00222 Motion – Byggnation av bandyhall i Frillesås 
Väcktes:   2022-03-08 
Motionär:  Agnetha Ernegård (-) 
Remissinstans:  SBK 
Remitterad:  2022-04-04- 
Notering:  Anmäld till politisk behandling i KF 2022-10-18 

KS/2022-00331 Motion – Kungsbacka Torg 
Väcktes:   2022-04-05 
Motionär:  Roger Larsson (KB) 
Remissinstans:  TE 
Remitterad:  2022-05-11- 
Notering:  Svar beräknas till Q1, 2023  

 

KS/2022-00340 Motion – Ändra ordet brukare till kunder/boende inom vård och 
omsorg 
Väcktes:   2022-05-10 
Motionär:  Agnetha Ernegård (-) 
Remissinstans:  VO, IF 
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Remitterad:  2022-05-27 
Notering:  Anmäld till politisk behandling i KSAU 2022-11-08 

KS/2022-00379 Motion – Om kommunal borgen för bidragsberättigade föreningar i 
Kungsbacka kommun 
Väcktes:   2022-05-10 
Motionär:  Magdalena Sundqvist (S) 
Remissinstans:  KLK 
Remitterad:  2022-05-24 
Notering:  Svar beräknas till Q1, 2023 

KS/2022-00403 Motion – Om att undersöka möjligheten att låta pensionärer äta 
skollunch på skolorna i Kungsbacka kommun 
Väcktes:   2022-05-10 
Motionär:  Roger Larsson (KB) 
Remissinstans:  FG, SE, GA 
Remitterad:  2022-05-27 
Notering:  Svar beräknas till Q1, 2023  

KS/2022-00408 Motion – Om att tillsätta en arbetsgrupp för att utreda frågan om fyra 
spår för tåg genom centrala Kungsbacka 
Väcktes:   2022-05-10 
Motionär:  Roger Larsson (KB) 
Remissinstans:  SBK 
Remitterad:  2022-05-24 
Notering:  Svar beräknas till Q1, 2023 

KS/2022-00409 Motion – Om att ändra ordet brukare till kunder  
Väcktes:   2022-05-10 
Motionär:  Roger Larsson (KB) 
Remissinstans:  VO, IF 
Remitterad:  2022-05-27 
Notering:  Anmäld till politisk behandling i KSAU 2022-11-08 

 

 

 

KS/2022-00473 Motion – Om krav på utdrag ur Polisens belastningsregister för 
anställning inom vård och omsorg 
Väcktes:   2022-06-15 
Motionär:  Agnetha Ernegård (-) 
Remissinstans:  VO, SE 



KUNGSBACKA KOMMUN 6 (7) 

 

Remitterad:  2022-09-12 
Notering:  Svar beräknas till Q2, 2023  

KS/2022-00485 Motion – Om sänkning av Kungsbackas kommunalråds arvoden 
Väcktes:   2022-06-15 
Motionär:  Magdalena Sundqvist (S) 
Remissinstans:  Arvodesberedningen 
Remitterad:  2022-08-16 
Notering:    

KS/2022-00494 Motion – Om varm mat till hemtjänsttagarna  
Väcktes:   2022-06-15 
Motionär:  Roger Larsson (KB) 
Remissinstans:  VO, SE 
Remitterad:  2022-09-02 
Notering:  Svar beräknas till Q2, 2023 

KS/2022-00570 Motion – Om att utreda möjligheter till arbete efter 65  
Väcktes:   2022-09-15 
Motionär:  Peter Wesley (KD) m.fl. 
Remissinstans:  Ärendefördelare Kommunledningskontoret 
Remitterad:   
Notering:   

KS/2022-00590 Motion – Om att utse kommunala ansvarsarter i Kungsbacka  
Väcktes:   2022-09-15 
Motionär:  Maria Losman (MP) m.fl. 
Remissinstans:  Ärendefördelare Kommunledningskontoret 
Remitterad:   
Notering:    

KS/2022-00618 Motion – Om att inrätta ett funktionshinderråd  
Väcktes:   2022-09-15 
Motionär:  Roger Larsson (KB) 
Remissinstans:  Ärendefördelare Kommunledningskontoret 
Remitterad:   
Notering:    

 

KS/2022-00624 Motion – Om anställning av personer med funktionsnedsättning  
Väcktes:   2022-09-15 
Motionär:  Magdalena Sundqvist (S) m.fl. 
Remissinstans:  Ärendefördelare Kommunledningskontoret 
Remitterad:   
Notering:    
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KS/2022-00650 Motion – Om busskort till alla barn från lågstadiet till och med 
gymnasiet  
Väcktes:   2022-09-15 
Motionär:  Roger Larsson (KB) 
Remissinstans:  Ärendefördelare Kommunledningskontoret 
Remitterad:   
Notering:    

KS/2022-00653 Motion – Om gymkort till Kungsbackabor som har fyllt 65 år 
Väcktes:   2022-09-15 
Motionär:  Roger Larsson (KB) 
Remissinstans:  Ärendefördelare Kommunledningskontoret 
Remitterad:   
Notering:    

KS/2022-00659 Motion – Om ungdomsbostäder 
Väcktes:   2022-09-15 
Motionär:  Roger Larsson (KB) 
Remissinstans:  Ärendefördelare Kommunledningskontoret 
Remitterad:   
Notering:    
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 341 Dnr 2021-01157 
Svar på motion från Eva Borg (S) om att ta fram en träbyggnadsstrategi 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att dess syfte redan 
uppfylls i kommunens övergripande mål och fokusområde, klimatstrategins mål om 
begränsning av utsläpp av klimatgaser samt med hänvisning till de pågående rutiner 
som kommunen har vid nybyggnation. Tillämpningen av dessa pekar på att vi över 
tid ska välja bästa möjliga teknik för att minimera våra koldioxidutsläpp och inte låsa 
oss till ett byggmaterial. 

Sammanfattning av ärendet 
Eva Borg (S) har lämnat en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 7 
december 2021 om att kommunen ska ta fram en träbyggnadsstrategi som ser över 
hur Kungsbacka som kommun kan främja trä som byggnadsmaterial.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-09-01 
Byggnadsnämnden 2022-03-17, § 88  
Byggnadsnämndens yttrande, 2022-02-10 
Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-02-10 
Nämnden för Service 2022-03-17, § 30 
Nämnden för Service yttrade, 2022-03-14 
Förvaltningen för Service tjänsteskrivelse, 2022-02-21 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-21, § 435 
Kommunfullmäktige 2021-12-07, § 190 
Motion från Eva Borg (S) om att ta fram en träbyggnadsstrategi, 2021-11-21 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Eva Borg (S) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
samhällsbyggnadskontorets respektive Eva Borgs (S). Ordföranden (M) prövar 
förslagen och finner att arbetsutskottet bifaller samhällsbyggnadskontorets förslag.  



 
 

Datum 

2022-09-01 
Diarienummer 

KS 2021-01157 

 
 

 
 

Sven Erik Bergström 
0300-834058 
Specialist hållbarhet 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Svar på motion från Eva Borg (S) om att ta fram en träbyggnadsstrategi 
 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att dess syfte redan uppfylls i kommunens 
övergripande mål och fokusområde, klimatstrategins mål om begränsning av utsläpp av klimatgaser 
samt med hänvisning till de pågående rutiner som kommunen har vid nybyggnation. Tillämpningen av 
dessa pekar på att vi över tid ska välja bästa möjliga teknik för att minimera våra koldioxidutsläpp och 
inte låsa oss till ett byggmaterial. 

Sammanfattning av ärendet 
Eva Borg (S) har lämnat en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 7 december 2021 om att 
kommunen ska ta fram en träbyggnadsstrategi som ser över hur Kungsbacka som kommun kan främja 
trä som byggnadsmaterial.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-09-01 
Byggnadsnämnden 2022-03-17, § 88  
Byggnadsnämndens yttrande, 2022-02-10 
Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-02-10 
Nämnden för Service 2022-03-17, § 30 
Nämnden för Service yttrade, 2022-03-14 
Förvaltningen för Service tjänsteskrivelse, 2022-02-21 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-21, § 435 
Kommunfullmäktige 2021-12-07, § 190 
Motion från Eva Borg (S) om att ta fram en träbyggnadsstrategi, 2021-11-21 

Beskrivning av ärendet 
Eva Borg (S) har lämnat en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 7 december 2021 om att 
kommunen ska ta fram en träbyggnadsstrategi som ser över hur Kungsbacka som kommun kan främja 
trä som byggnadsmaterial. Motionären pekar, utifrån ett klimat och hållbarhetsperspektiv, på vikten av 
att använda förnyelsebara material vid byggnation. Trä är ett förnyelsebart material som bidrar till 
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avsevärt mindre utsläpp av koldioxid än de flesta andra byggmaterial. Nackdelar som ökad brandrisk 
är numera undanröjda genom bland annat impregnering med brandsäkra ämnen samtidigt som 
industriell byggnation i träminskar byggtiden jämfört med platsbyggda hus. 

Motionen har remitterats till nämnden för Service och byggnadsnämnden för yttrande.  

Nämndernas yttranden över motionen 
Service pekar i sitt remissvar på att nämnden redan arbetar enligt rutiner med tydliga hållbarhetskrav 
enligt Miljöbyggnad Silver, SundaHus samt krav på grön bilaga vid inhyrning av lokaler. 
Byggnadsnämnden menar att en träbyggnadsstrategi skulle kunna vara en väg fram i kommunens 
arbete med att bygga hållbart. Nämnden pekar också på att det är många aktörer inom kommunens 
verksamheter som har inflytande på hur våra byggnader byggs.  

Samhällsbyggnadskontorets bedömning 
Samhällsbyggnadskontoret instämmer i motionärens beskrivning av vikten av att göra insatser som 
minskar utsläppen av klimatgaser och som i detta fall, åtgärder som bidrar till att binda koldioxid. Efter 
det att motionären lämnat in sin motion har kommunen dels beslutat om en ny klimatstrategi, dels om 
nya fokusområden under det övergripande målet En hållbar utveckling och en hälsosam miljö. 

Den reviderade klimatstrategin innehåller mål för kommunens klimatarbete och kopplat till 
klimatstrategin har en åtgärdsplan beslutats av kommundirektören. Det övergripande målet i 
klimatstrategin anger att kommunen ska nå nettonollutsläpp senast år 2045. Ett av målen i strategin 
pekar dessutom på att utsläppen från kommunens verksamheters konsumtion, där byggmaterial ingår, 
senast 2045 ska vara klimatneutral. Vidare finns ett antal delmål som beskriver vägen mot en 
klimatneutral kommun senast 2045. I förvaltningarnas åtgärdsplan anges att  

Projekteringsanvisningarna för kommunala byggprojekt ska bidra till minimal 
klimatpåverkan sett ur ett livscykelperspektiv vilket hela tiden styr mot minsta möjliga 
klimatutsläpp. 

Innebörden av åtgärdsplanen är att kommunen vid kommande byggnationer ska välja den metod eller 
byggmaterial som totalt sett bidrar till minsta möjliga klimatutsläpp. Detta innebär inte nödvändigtvis 
att vi alltid behöver bygga med trä. Det innebär att vi alltid ska välja bästa metod och bästa material. 

Kommunens övergripande mål En hållbar utveckling och hälsosam miljö har kompletterats med nya 
fokusområden. Bland dessa kan nämnas att Kungsbacka kommun ska verka för ett fossilfritt och 
cirkulärt samhälle som också skyddar och främjar biologisk mångfald.  

I plan- och bygglagen anges, precis som byggnadsnämnden framhåller, att syftet med lagstiftningen är  
att den ska främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden 
och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för 
kommande generationer.  

 



KUNGSBACKA KOMMUN 
3 (3)  

 
 

I miljöbalken anges i hänsynreglerna att  
verksamhetsutövaren ska göra det som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att 
verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de 
skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs 
för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet 
användas bästa möjliga teknik. 

Utifrån kommunens övergripande mål och klimatstrategins målformuleringar förutsätter 
samhällsbyggnadskontoret att kommunens verksamheter anpassar rutiner och tillämpning för att nå 
kommunens mål och klimatneutralitet. Detta behöver tillämpas redan i dag för att kommunens 
verksamheter ska vara klimatneutrala år 2045.  

Samhällsbyggnadskontoret bedömer att det inte behövs ytterligare styrdokument för att minska 
klimatpåverkan. Styrningen finns i både den klimatstrategi som kommunfullmäktige antagit samt i 
lagstiftning såsom plan- och bygglagen och miljöbalken.  

Det är svårt att över tid ange vilket byggmaterial som är det bästa ur bland annat klimatperspektiv. 
Innebörden i klimatstrategin och dessa åtgärdsplan pekar i stället på att vi över tid, också i enlighet 
med miljöbalken, ska välja bästa möjliga teknik för att minimera våra koldioxidutsläpp. 
Samhällsbyggnadskontoret föreslår därför att motionen ska avslås. 

 

Malin Aronsson      Lovisa Eld 

Kommundirektör      Samhällsbyggnadschef 
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§ 88 

Begäran om yttrande över motion från Eva 
Borg (S) om att Kungsbacka kommun ska ta 
fram en träbyggnadsstrategi 

Dnr BN 2022-000146 

Beslut  
Byggnadsnämnden antar förvaltningens yttrande daterat 2022-02-10 och överlämnar det som sitt 
svar till kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat motionen från Eva Borg (S) om att Kungsbacka 
kommun ska ta fram en träbyggnadsstrategi till Byggnadsnämnden och nämnden för Service. 

Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 4 april 2022. 

Beslutsunderlag 
Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2022-03-02, § 95 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-02-10 

Förvaltningens yttrande 2022-02-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-12-21, §435  

Kommunfullmäktige, 2021-12-07, §190 

Motion från Eva Borg (S) om att Kungsbacka kommun ska ta fram en träbyggnadsstrategi,  
2021-11-22 

Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, arbetsutskottets 
förslag. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

  



 

 
 YTTRANDE 

Datum  

2022-02-10 

Diarienummer 

BN 2022-000146 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yttrande avseende motion från Eva Borg (S) om att 
Kungsbacka kommun ska ta fram en träbyggnadsstrategi 
 

Yttrande från byggnadsnämnden 

Ett hållbart byggande och en hållbar utveckling är ett av plan- och bygglagens kärnvärden. I plan- 

och bygglagens portalparagraf står att syftet med bestämmelserna är att ”främja en 

samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt 

hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer”. 

 

En träbyggnadsstrategi skulle kunna vara en väg fram i kommunens arbete med att bygga hållbart 

och det är en väg som flera kommuner har valt att gå, till exempel Arvika, Eksjö och Borlänge. De 

flesta strategierna berör ett flertal aktörer inom kommunens verksamhet och använder flera verktyg, 

bland annat att: 

- De kommunala förvaltningarna eller bolagen som står för byggandet ska i första hand välja 

trä som material. 

- Detaljplaner ska utformas så att träbyggnation är möjligt. 

- Bygglovsavdelningen ska ge råd om möjligheten att bygga i trä. 

- I markanvisningsavtal och exploateringsavtal ska det stå att önskan är byggnation i trä. 

- Kunskapsspridning ska ske genom nätverkande och informationskampanjer.  

 

En träbyggnadsstrategi är således en sak för alla verksamheter inom samhällsbyggnadssektorn. 

Byggnadsnämnden har inget emot att bidra med det nämnden kan i en framtida strategi, det vill 

säga se till att detaljplaner utformas så att träbyggnation är möjligt, samt rådgivning vid 

bygglovsprövning.  

 

Byggnadsnämnden insatser är dock relativt blygsamma och inte de tyngst vägande för att en 

träbyggnadsstrategi ska bli lyckosam. Nämnden vill därför framhålla att kommunala nämnder och 

bolag som projekterar och bygger fastigheter har absolut störst betydelse för strategins framgång. 

Därför bör deras åsikt om en framtida träbyggnadsstrategi väga tungt. 

 



 

 
Bygg- och miljöförvaltningen, Kungsbacka kommun • 0300-83 40 00 • info@kungsbacka.se • kungsbacka.se 

  TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum  

2022-02-10 
Diarienummer 

BN 2022-000146 
 

 
 
 
 
 
 
 
Begäran om yttrande över motion från Eva Borg (S) om att Kungsbacka kommun 
ska ta fram en träbyggnadsstrategi 
 
Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden antar förvaltningens yttrande daterat 2022-02-10 och överlämnar det som sitt 
svar till kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat motionen från Eva Borg (S) om att Kungsbacka 
kommun ska ta fram en träbyggnadsstrategi till Byggnadsnämnden och nämnden för Service. 

Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 4 april 2022. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-02-10 

Förvaltningens yttrande 2022-02-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-12-21, §435  

Kommunfullmäktige, 2021-12-07, §190 

Motion från Eva Borg (S) om att Kungsbacka kommun ska ta fram en träbyggnadsstrategi,  
2021-11-22 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 30 Dnr 2022-00001 
Begäran om yttrande - Motion om träbyggnadsstrategi 

Beslut 
Nämnden för Service antar yttrandet, daterat 2022-02-21, och översänder det som  
sitt svar till Kommunstyrelsen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Service har fått tillfälle att yttra sig över Socialdemokraternas motion 
om träbyggnadsstrategi daterat 2021-11-22. 

Socialdemokraterna föreslår i angiven motion att Kungsbacka kommun tar fram en 
träbyggnadsstrategi som ser över hur Kungsbacka som kommun kan främja trä som 
byggnadsmaterial.  
Nämnden för Service arbetar genom verksamheterna Fastighet och Lokalförsörjning 
med hållbarhetskrav i kommunens egenägda lokaler och byggnader. Bland annat 
genom att en god inomhusmiljö, låg energiförbrukning och låg påverkan på miljön. 
Hållbarhetskraven gäller både vid förvaltning av lokaler samt vid ny, till- och 
ombyggnader.  

Service målsättning är att lokal- och underhållsprojekt ska uppfylla 
miljöcertifieringen Miljöbyggnad silver. Det innebär att krav inom energi- och miljö 
som exempelvis energianvändning, luftkvalitet, ventilation, radon, dagsljus och 
materialval uppfylls. Genom att kravställa, göra medvetna materialval och 
dokumentera i "SundaHus" så säkerställs att produkter med farliga ämnen undviks. 

Service använder SundaHus Miljödata i samtliga processer och arbetssättet leder till 
en god inomhusmiljö, en hållbar utveckling samt ett tydligt ställningstagande till  
sunda och hållbara lokaler. 

Vid hyrning av lokaler har Service möjlighet att påverka externa fastighetsägare och 
deras arbete med hållbarhet. Genom att ställa miljö- och energikrav vid 
omförhandling av avtal ökar det gemensamma ansvaret för miljö -och klimat vilket 
ger en minskad påverkan från lokaler.  

Service använder grön bilaga som läggs till det ordinarie hyresavtalet. Bilagan 
tydliggör vilka åtgärder som hyresgäst och hyresvärd kommit överens om för ett 
medvetet hållbarhetsarbete som är gynnande för båda parter.  
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Beslutsunderlag 
Nämnden för Service tjänsteskrivelse, 2022-02-21 
Nämnden för Service yttrande 2022-02-21 – Motion om träbyggnadsstrategi  
(Socialdemokraterna) - Begäran om yttrande - Motion om träbyggnadsstrategi 
(Kommunfullmäktige) - (Beslut § 190) - Motion om träbyggnadsstrategi 
(Kommunstyrelsen) - (Beslut § 435) - Motion om träbyggnadsstrategi 
(Kommunstyrelsen) - Begäran om yttrande - Motion om träbyggnadsstrategi 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Susann Petrusson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas motion om 
träbyggnadsstrategi. 

 

Beslutsgång 
Ordförande Fredrik Hansson (C) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga förvaltningen för Service förslag och Susann Petrusson (S) yrkande. 

Ordförande ställer proposition på förvaltningen för Service förslag och Susann 
Petrusson (S) yrkande, och finner att nämnden för Service bifaller förvaltningen för 
Service förslag.  

 

Protokollsanteckning 
Susann Petrusson (S) reserverar sig mot beslutet. 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Nämnden för Service yttrande över kommunstyrelsen remiss - Motion om 
träbyggnadsstrategi (KS 2021-01157) 

Sammanfattande inställning 
Nämnden för Service avslår motionen med hänvisning till fastsällda arbetssätt inom förvaltningen för 
Service. Verksamheterna Fastighet och Lokalförsörjning arbetar med framtagna rutiner såsom tydliga 
hållbarhetskrav enligt Miljöbyggnad Silver, SundaHus samt krav på grön bilaga vid inhyrning av 
lokaler.  

 

Nämndens ställningstagande i detalj  
Nämnden för Service arbetar genom verksamheterna Fastighet och Lokalförsörjning med 
hållbarhetskrav i kommunens egenägda lokaler och byggnader. Bland annat genom att en god 
inomhusmiljö, låg energiförbrukning och låg påverkan på miljön. Hållbarhetskraven gäller både vid 
förvaltning av lokaler samt vid ny, till- och ombyggnader.  

Vår målsättning är att våra lokal- och underhållsprojekt ska uppfylla miljöcertifieringen Miljöbyggnad 
silver. Det innebär att vi uppfyller krav inom energi- och miljö som exempelvis energianvändning, 
luftkvalitet, ventilation, radon, dagsljus och materialval. 
 
Genom att kravställa, göra medvetna materialval och dokumentera i "SundaHus" så säkerställs att vi 
undviker produkter med farliga ämnen och vi har koll på innehållet i en byggnad över tid.  Vi använder 
oss av SundaHus Miljödata i samtliga av våra processer och arbetssättet leder till en god 
inomhusmiljö, en hållbar utveckling samt ett tydligt ställningstagande i att vi vill ha sunda och hållbara 
lokaler. 

När vi hyr lokaler har vi stor möjlighet att påverka externa fastighetsägare och deras arbete med 
hållbarhet. Genom att ställa miljö- och energikrav vid inhyrning av lokaler och omförhandling av avtal 
bidrar vi till ett ökat gemensamt ansvar för miljö-och klimat och minskad påverkan från lokaler. 

Vi använder en grön bilaga som läggs till det ordinarie hyresavtalet. Bilagan tydliggör vilka åtgärder 
som hyresgäst och hyresvärd kommit överens om för ett medvetet hållbarhetsarbete som båda vinner 
på. 
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Nämnden för Service ställer idag inte krav på val av materialtyp, utan förhåller sig till förslag från 
leverantör enligt ovan ställda riktlinjer.  

Förvaltningen för Service anser att framtagna rutiner ger en bra grund för goda miljöval vid 
byggnationer och förvaltning av våra fastigheter. 



 
 

Datum 

2022-02-21 
Diarienummer 

SE 2022-00001 

 
 

 
Förvaltningen för Service 

Namita Magnusson 
0300 83 46 58 
Nämndsekreterare 
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 Kungsbacka kommun 
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Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Nämnden för Service svar på Socialdemokraternas motion om träbyggnadsstrategi 
(KS 2021-01157) 
 

Förslag till beslut i nämnden för Service  
Nämnden för Service antar yttrandet, daterat 2022-02-21, och översänder det som sitt svar till 
Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Service har fått tillfälle att yttra sig över Socialdemokraternas motion om 
träbyggnadsstrategi daterat 2021-11-22. 

Socialdemokraterna föreslår i angiven motion att Kungsbacka kommun tar fram en träbyggnadsstrategi 
som ser över hur Kungsbacka som kommun kan främja trä som byggnadsmaterial.  

Nämnden för Service arbetar genom verksamheterna Fastighet och Lokalförsörjning med 
hållbarhetskrav i kommunens egenägda lokaler och byggnader. Bland annat genom att en god 
inomhusmiljö, låg energiförbrukning och låg påverkan på miljön. Hållbarhetskraven gäller både vid 
förvaltning av lokaler samt vid ny, till- och ombyggnader.  

Service målsättning är att lokal- och underhållsprojekt ska uppfylla miljöcertifieringen Miljöbyggnad 
silver. Det innebär att krav inom energi- och miljö som exempelvis energianvändning, luftkvalitet, 
ventilation, radon, dagsljus och materialval uppfylls.  
Genom att kravställa, göra medvetna materialval och dokumentera i "SundaHus" så säkerställs att  
produkter med farliga ämnen undviks. 

Service använder SundaHus Miljödata i samtliga processer och arbetssättet leder till en god 
inomhusmiljö, en hållbar utveckling samt ett tydligt ställningstagande i att vi vill ha sunda och hållbara 
lokaler. 

När vi hyr lokaler har vi stor möjlighet att påverka externa fastighetsägare och deras arbete med 
hållbarhet. Genom att ställa miljö- och energikrav vid inhyrning av lokaler och omförhandling av avtal 
bidrar vi till ett ökat gemensamt ansvar för miljö-och klimat och minskad påverkan från lokaler. 
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Vi använder en grön bilaga som läggs till det ordinarie hyresavtalet. Bilagan tydliggör vilka åtgärder 
som hyresgäst och hyresvärd kommit överens om för ett medvetet hållbarhetsarbete som båda vinner 
på. 

 

Beslutsunderlag 
Nämnden för Service tjänsteskrivelse, 2022-02-21 
Nämnden för Service yttrande 2022-02-21 – Motion om träbyggnadsstrategi  
(Socialdemokraterna) - Begäran om yttrande - Motion om träbyggnadsstrategi 
(Kommunfullmäktige) - (Beslut § 190) - Motion om träbyggnadsstrategi 
(Kommunstyrelsen) - (Beslut § 435) - Motion om träbyggnadsstrategi 
(Kommunstyrelsen) - Begäran om yttrande - Motion om träbyggnadsstrategi 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

Lovisa Eld      Mats Söderström 

Förvaltningschef     Tillförordnad verksamhetschef Fastighet 
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§ 435 Dnr 2021-01157 
Remittering av motion från Eva Borg (S) om att ta fram en 
träbyggnadsstrategi 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till byggnadsnämnden och 
nämnden för Service för yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Eva Borg (S) har inkommit med en motion om att ta fram en träbyggnadsstrategi 
som ser över hur Kungsbacka som kommun kan främja trä som byggnadsmaterial. 

Beslutsunderlag 
Motion från Eva Borg (S) om att ta fram en träbyggnadsstrategi, 2021-11-22 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunledningskontorets förslag, och att arbetsutskottet bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Byggnadsnämnden, nämnden för Service 
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§ 190 Dnr 2021-01157 
Anmälan av motion från Eva Borg (S) om att ta fram en 
träbyggnadsstrategi 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Eva Borg (S) har inkommit med en motion om att ta fram en träbyggnadsstrategi 
som ser över hur Kungsbacka som kommun kan främja trä som byggnadsmaterial. 

Beslutsunderlag 
Motion från Eva Borg (S) om att ta fram en träbyggnadsstrategi, 2021-11-22 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan remittera 
motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att 
kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



•ä Socialdemokraterna 

MOTION 
till Kommunfullmäktige iKungsbacka Den 22 november 2021 

Bygg i trä 
Alla är vi nog överens om den rådande hotbilden mot klimatet. Hållbarhetsfrågor är 

högprioriterade. Vi måste omfattande och aktivt arbeta för varaktighet i allt större utsträckning. 

Likt många andra kommuner såsom Skellefteå, Söderhamn, Borås, Eksjö med flera behöver 

Kungsbacka kommun ta ansvar och bygga klimatsmart i trä. 

Trä är ett byggmaterial som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart. 

Trä är framförallt en förnyelsebar råvara till skillnad mot betong som tillverkas av sand, en 

begränsad resurs. IMF Internationella valutafonden som verkar i samarbete med världsbanken, 

varnar för att användandet av sand överstiger tillgångarna, och sand har idag blivit en allvarlig 

bristvara, trots stora ökenområden. Ökensand är inte av rätt struktur och därmed oanvändbar. Den 

sand som används till produktion hittas under åkermark eller på havsbotten vilket medför 

obrukbara marker och hotat fiske. 80 procent av sanden och gruset som utvinns går till 

betongindustrin, som vid husbyggnation fördelaktigt kan ersättas av trä. 

Under senare tid har vi också kunnat ta del av vad bristen på cement kan ha på svenskt 

bostadsbyggande och arbetsmarknad. 

Trä är ett förnyelsebart material, och i Sverige finns det krav på återplantering efter varje skörd. 

Forskning från SLU, Sveriges lantbruksuniversitet; visar att skogen dessutom bör avverkas för 

förbättrade klimateffekter. En bättre och snabbare växande skog kan ta upp mer koldioxid till 

skillnad från en orörd skog som endast kan lagra en begränsad mängd kol. 

Hus med stommar av trä fungerar som kollager och ger även mycket mindre utsläpp av koldioxid 

under byggprocessen än hus med betongstommar. Detta påvisas i IVL Svenska Miljöinstitutet och 

Sveriges Byggindustriers studier -ett nyproducerat flerbostadshus med massiv trästomme har 

tydligt lägre klimatpåverkan jämfört med betongstomme. 

Linköpings universitet har i en studie visat att genom att bygga hälften av alla kommande 

flerbostadshus i trä kan Sverige minska sin klimatbelastning betydligt. Studien visar även att 

kollagringen som uppstår i hus med trästomme kompenserar för mellan 60 och 100 procent av 

den belastning som tillverkningen av trähussystemen medför. 

Den historiska nackdelen med träbyggande och brandrisk är sedan lång tid tillbaka undanröjd. De 

massiva trästommarna i ett trähus är mycket svåra att sätta eld på. Trähus idag uppfyller 

Boverkets regler för brandskydd. 

Industriellt träbyggande effektiviserar byggtiden med minst 50 procent jämfört med platsbyggda 

hus. Eftersom huset levereras färdigt i moduler och enbart monteras på plats, minskar störningar i 

trafik och närområde där huset ska stå, med 90 procent. När byggtider kortas och kostnader 

sjunker kan fler bostäder produceras på kortare tid, och därmed kan vi snabba upp bostads-

byggandet. Ett modernt Kungsbacka bygger ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart i trä! 

Socialdemokraterna föreslår 

att Kungsbacka kommun tar fram en träbyggnadsstrategi som ser över hur Kungsbacka 
som kommun kan främja trä som byggnadsmaterial. 

Eva Borg (S) 

Kommunalråd 
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§ 362 Dnr 2022-00096 
Svar på motion från Agnetha Ernegård (-) om lägenheter till studenter 
och anställda i Vård & Omsorgs boenden 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att frågan om outnyttjade 
lokaler hanteras inom ramen för nämnden för Vård & Omsorgs lokalbehovsplan samt 
att gällande detaljplan inte medger att kommunen hyr ut lägenheterna till studenter. 

Sammanfattning av ärendet 
Agneta Ernegård (-) föreslår i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 8 
februari 2022 att de omsorgslägenheter som är under uppförande i Björkris vård- och 
omsorgsboende, om de inte behövs till omsorgsboende, hyrs ut som 
studentlägenheter samt till de som arbetar inom omsorgen i kommunen. 

Vidare föreslår motionären att lägenheterna i första hand ska hyras ut till blivande 
undersköterskor eller vårdpersonal till en rimlig kostnad under utbildningen och att 
dessa hyresgäster även ska erbjudas arbete av nämnden för Vård & Omsorg.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-10-19 
Nämnden för Service yttrande över motion 2022-05-20 
Nämnden för Service, 2022-05-19, § 49 
Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2022-05-1 
Eksta Bostads AB yttrande över motion 2022-05-17 
Nämnden för Vård & Omsorg 2022-05-11 § 57 
Nämnden för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-04-20 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-01 § 78 
Kommunfullmäktige 2022-02-08 § 15 
Motion från Agneta Ernegård (-) 2022-01-24 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
Kommunstyrelsens förvaltnings. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det.  

 



 
 

Datum 

2022-10-19 
Diarienummer 

KS 2022-00096 

 
 

 
Samhällsbyggnadskontoret 

Johanna Vinterhav 
0300-834017 
Planarkitekt 
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 Kungsbacka kommun 
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Svar på motion från Agnetha Ernegård (-) om att göra vissa delar av Björkris vård- och 
omsorgsboende till studentboende, med mera. 
 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att frågan om outnyttjade lokaler hanteras 
inom ramen för nämnden för Vård & Omsorgs lokalbehovsplan samt att gällande detaljplan inte 
medger att kommunen hyr ut lägenheterna till studenter. 

Sammanfattning av ärendet 
Agneta Ernegård (-) föreslår i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 8 februari 2022 att 
de omsorgslägenheter som är under uppförande i Björkris vård- och omsorgsboende, om de inte 
behövs till omsorgsboende, hyrs ut som studentlägenheter samt till de som arbetar inom omsorgen i 
kommunen. 

Vidare föreslår motionären att lägenheterna i första hand ska hyras ut till blivande undersköterskor 
eller vårdpersonal till en rimlig kostnad under utbildningen och att dessa hyresgäster även ska erbjudas 
arbete av nämnden för Vård & Omsorg.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-10-19 
Nämnden för Service yttrande över motion 2022-05-20 
Nämnden för Service, 2022-05-19, § 49 
Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2022-05-1 
Eksta Bostads AB yttrande över motion 2022-05-17 
Nämnden för Vård & Omsorg 2022-05-11 § 57 
Nämnden för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-04-20 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-01 § 78 
Kommunfullmäktige 2022-02-08 § 15 
Motion från Agneta Ernegård (-) 2022-01-24 
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Beslutet skickas till 
Agnetha Ernegård 

Beskrivning av ärendet 
Agnetha Ernegård (-) har inkommit med en motion i kommunfullmäktige den 8 februari 2022.  

I motionen föreslår Agnetha Ernegård att: 

 ge i uppdrag till berörda nämnder att omsorgslägenheterna som är under uppförande i Björkris 
vård- och omsorgsboende, om de inte behövs till omsorgsboende, hyrs ut som boende för 
studenter och de som arbetar inom omsorgen i kommunen. De boende/studenterna i dessa 
lägenheter föreslås nyttja de gemensamma kök som är inplanerade vilket gör att lägenheterna 
inte behöver utrymmen för egna kök.  

 att lägenheterna i första hand hyrs ut till blivande sjuksköterskor/vårdpersonal till en rimlig 
kostnad under utbildningen.  

 att de som hyr de föreslagna lägenheterna också ska erbjudas arbete inom Vård & Omsorg i 
kommunen.  

Genom detta förslag ser motionären en möjlighet att fylla de lägenheter i vård- och omsorgsboendena 
som riskerar att stå tomma efter färdigställande. När, eller om, det uppstår behov av omsorgslägenheter 
finns dessa redan och inga större ombyggnationer behövs för att ”återställa” lägenheterna till 

omsorgsboende, menar motionären.  

Nämndernas yttranden 
Motionen har remitterats till nämnden för Service, nämnden för Vård & Omsorg och Eksta Bostads 
AB för yttrande.  

Nämnden för Service lyfter fram att förvaltningen för Vård & Omsorg prognostiserar framtida behov 
av platser på vård- och omsorgsboende. Preliminära siffror visar på att behovet av platser kommer 
minska jämfört med tidigare beslutad lokalbehovsplan som nämnden för Vård & Omsorg antog 2021. 
Nämnden för Vård & Omsorgs, arbete är dock pågående och resultatet fastställs i Vård & Omsorgs 
lokalbehovsplan oktober 2022. Utifrån den nya prognosen kommer även nämnden för Vård & Omsorg 
se över planerad nybyggnation och ställa kostnader för nybyggnation i jämförelse med kostnader för 
att underhålla befintliga boenden. 

Lokalplaneringsprocessen omhändertar lokalbehov som kommunens nämnder aviserat, ytterst beslutas 
lokalplanen av kommunfullmäktige som en del av kommunens budget. Nämnden för Service anser 
därmed att Agnetha Ernegård (-) motion om lägenheter till studenter och anställda i vård- och 
omsorgsboenden bör avslås då dess intentioner inte är förenliga med vård- och omsorgsboendets 
verksamhet. 
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Nämnden för Vård & Omsorg anser att motionen är besvarad med hänvisning till nämnden för Vård & 
Omsorgs pågående prognostiseringsarbete och arbete med lokalbehovsplan. 

Eksta Bostads AB informerar om att Eksta kommer att hyra ut fastigheten i ett lokalhyresavtal till 
förvaltningen för Service således har Eksta ingen rådighet över vem förvaltningen för Service i sin tur 
tecknar bostadshyresavtal med. Detaljplanen medger endast vård- och omsorgsboende, vilket medför 
att bygglov för ändrad användning troligtvis ej kan medges utan ändring av detaljplanen.  

Samhällsbyggnadskontoret bedömning 
Ett vård- och omsorgsboende uppförs i syfte att ge husrum och vård åt vårdtagare med särskilda 
behov. Detaljplanen för vård- och omsorgsboendet i Björkris är framtagen enkom i syfte att 
tillfredsställa detta behov eftersom det ställs krav på kommunen att tillhandahålla denna typ av boende. 
Ändrad användning, det vill säga att nyttja boendet för hyresgäster som saknar särskilda vårdbehov, 
kräver att den gällande detaljplanen ändras.  

I arbetet med planläggning för vård och omsorgsboenden håller samhällsbyggnadskontoret alltid en 
dialog med förvaltningen för service kring hur stor flexibilitet varje detaljplan ska ha. Utgångspunkten 
är Kungsbacka kommuns lokalpolicy: ”Kommunen ska genom aktiv lokalförsörjning tillhandahålla 

och bibehålla ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler över tid”. 

Vidare ställer sig samhällsbyggnadskontoret bakom att nämnden för Vård & Omsorg hanterar det 
pågående prognosticeringsarbetet, vilket fastställs i en lokalbehovsplan som besvarar frågan om 
outnyttjade lokaler. Det är positivt att denna analys görs så att kommunens lokaler nyttjas på ett 
hållbart och resurseffektivt sätt.  

I och med att samhällsbyggnadskontoret inte ser att det är möjligt att utifrån gällande detaljplan, 
erbjuda studenter boende på ett vård- och omsorgsboende, blir frågan om det går att erbjuda gruppen 
anställning inte relevant. 

 

Malin Aronsson     Lovisa Eld 

Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef 
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§ 49 Dnr 2022-00064 
Begäran om yttrande - Motion om lägenheter till studenter och anställda 
i Vård & Omsorgs boenden 

Beslut 
Nämnden för Service antar yttrandet över Kommunstyrelsens remiss – Motion om 
lägenheter till studenter och anställda i Vård- och omsorgsboenden (KS 2022-
00096), daterat 2022-05-10 och översänder det som till svar till Kommunstyrelsen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Vård & Omsorg prognostiserar framtida behov av platser på vård- och 
omsorgsboende och preliminära siffror visar på att behovet av platser kommer 
minska jämfört med tidigare beslutad lokalbehovsplan som nämnden för Vård & 
Omsorg antog 2021. Vård & Omsorgs arbete är dock pågående och resultatet 
fastställs i Vård & Omsorgs lokalbehovsplan oktober 2022. Utifrån den nya 
prognosen kommer även Vård & Omsorg se över planerad nybyggnation och ställa 
kostnader i jämförelse med kostnader för att underhålla befintliga boenden. 

Lokalplanerinsgprocessen omhändertar lokalbehov som kommunens nämnder 
aviserat, ytterst beslutas lokalplanen av kommunfullmäktige som en del av 
kommunens budget. 

Förvaltningen för Service föreslår att Agnetha Ernegårds (-) motion om lägenheter 
till studenter och anställda i vård- och omsorgsboenden anses besvarad med 
hänvisning till lokalplanerinsgprocessen. 

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2022-05-10 
Nämnden för Service yttrande över kommunstyrelsens remiss: Motion om lägenheter 
till studenter och anställda inom Vård- och omsorgsboenden (KS 2022-00096), 
daterat 2022-05-10 
(Kommunstyrelsen) – (Begäran om yttrande) - Motion om lägenheter till studenter 
och anställda i Vård & Omsorgs boenden 
(Kommunstyrelsen) - (Beslut § 78) - Begäran om yttrande - Motion om lägenheter 
till studenter och anställda i Vård & Omsorgs boenden 
(Kommunfullmäktige) - (Beslut § 15) - Begäran om yttrande - Motion om lägenheter 
till studenter och anställda i Vård & Omsorgs boenden 
Begäran om yttrande - Motion om lägenheter till studenter och anställda i Vård & 
Omsorgs boenden 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Hansson (C) yrkar att motionen avslås då dess intentioner inte är förenliga 
med vård- och omsorgsboendets verksamhet. 

Madelene Höök (L) yrkar bifall till Fredrik Hanssons (C) förslag. 

 

Beslutsgång 
Ordförande Fredrik Hansson (C) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga förvaltningen för Service förslag, och Fredrik Hanssons (C) yrkande. 

Ajournering begärs kl.15:45. Ordföranden återupptar mötet kl.16:00. 

Ordföranden ställer proposition på förvaltningen för Service förslag och Fredrik 
Hanssons (C) yrkande och finner att nämnden för Service bifaller Fredrik Hanssons 
(C) yrkande.  

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



 
YTTRANDE 

Nämnd 
 Datum 

2022-05-20 
Diarienummer 

SE 2022-00064 
 

 
Nämnd 
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Nämnden för Service yttrande över kommunstyrelsen remiss - Motion om lägenheter 
till studenter och anställda i Vård & Omsorgs boenden (KS 2022-00096) 

Sammanfattande inställning 
Nämnden för Service avslår motionen då dess intentioner inte är förenliga med vård- och 
omsorgsboendets verksamhet. 

 

Nämndens ställningstagande i detalj  
Vård & Omsorg prognostiserar framtida behov av platser på vård- och omsorgsboende och preliminära 
siffror visar på att behovet av platser kommer minska jämfört med tidigare beslutad lokalbehovsplan 
som nämnden för Vård & Omsorg antog 2021. Vård & Omsorgs arbete är dock pågående och 
resultatet fastställs i Vård & Omsorgs lokalbehovsplan oktober 2022. Utifrån den nya prognosen 
kommer även Vård & Omsorg se över planerad nybyggnation och ställa kostnader i jämförelse med 
kostnader för att underhålla befintliga boenden. 

Lokalplanerinsgprocessen omhändertar lokalbehov som kommunens nämnder aviserat, ytterst beslutas 
lokalplanen av kommunfullmäktige som en del av kommunens budget. 

 

Nämnden för Service anser därmed att Agnetha Ernegård (-) motion om lägenheter till studenter och 
anställda i vård- och omsorgsboenden avslås då dess intentioner inte är förenliga med vård- och 
omsorgsboendets verksamhet. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Datum 

2022-05-10 
Diarienummer 

SE 2022-00064 

 
 

 
Förvaltningen för Service 

Namita Magnusson 
0300 83 46 58 
Nämndsekreterare 
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 
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Begäran om yttrande - Motion om lägenheter till studenter och anställda i Vård & 
Omsorgs boenden (KS 2022-00096) 
 

Förslag till beslut i nämnden för Service 
Nämnden för Service antar yttrandet över kommunstyrelsens remiss – Motion om lägenheter till 
studenter och anställda i Vård- och omsorgsboenden (KS 2022-00096), daterat 2022-05-10 och 
översänder det som till svar till Kommunstyrelsen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Vård & Omsorg prognostiserar framtida behov av platser på vård- och omsorgsboende och preliminära 
siffror visar på att behovet av platser kommer minska jämfört med tidigare beslutad lokalbehovsplan 
som nämnden för Vård & Omsorg antog 2021. Vård & Omsorgs arbete är dock pågående och 
resultatet fastställs i Vård & Omsorgs lokalbehovsplan oktober 2022. Utifrån den nya prognosen 
kommer även Vård & Omsorg se över planerad nybyggnation och ställa kostnader i jämförelse med 
kostnader för att underhålla befintliga boenden. 
Lokalplanerinsgprocessen omhändertar lokalbehov som kommunens nämnder aviserat, ytterst beslutas 
lokalplanen av kommunfullmäktige som en del av kommunens budget. 

 

Förvaltningen för Service föreslår att Agnetha Ernegårds (-) motion om lägenheter till studenter och 
anställda i vård- och omsorgsboenden anses besvarad med hänvisning till lokalplanerinsgprocessen. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2022-05-10 

Nämnden för Service yttrande över kommunstyrelsens remiss: Motion om lägenheter till studenter och 
anställda inom Vård- och omsorgsboenden (KS 2022-00096), daterat 2022-05-10 

(Kommunstyrelsen) – (Begäran om yttrande) - Motion om lägenheter till studenter och anställda i Vård 
& Omsorgs boenden 
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(Kommunstyrelsen) - (Beslut § 78) - Begäran om yttrande - Motion om lägenheter till studenter och 
anställda i Vård & Omsorgs boenden 

(Kommunfullmäktige) - (Beslut § 15) - Begäran om yttrande - Motion om lägenheter till studenter och 
anställda i Vård & Omsorgs boenden 

Begäran om yttrande - Motion om lägenheter till studenter och anställda i Vård & Omsorgs boenden 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
 

 

Lovisa Eld      Mats Söderström 

Förvaltningschef     Tillförordnad verksamhetschef Fastighet 
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 57 Dnr 2022-00058 
Remiss: Motion - Lägenheter till studenter och anställda i Vård & 
Omsorgs boenden 

Beslut 
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till Vård & 
Omsorgs pågående prognostiseringsarbete och arbete med lokalbehovsplan. 

Sammanfattning av ärendet 
Agnetha Ernegård (-) inkom i februari 2022 med en motion om att ge i uppdrag till 
berörda nämnder att hyra ut de omsorgslägenheter som är under uppförande inom 
Björkris vård- och omsorgboende, om de inte behövs till omsorgsboende, som 
studentlägenheter samt till de som arbetar inom omsorgen i kommunen. Motionären 
vill att lägenheterna i första hand skulle hyras ut till blivande 
undersköterskor/vårdpersonal till en rimlig kostnad under utbildningen samt att de 
som hyr dessa lägenheter också ska erbjudas arbete inom Vård & Omsorgs 
verksamhet i kommunen. Motionen har remitterats till nämnden för Service, 
nämnden för Vård & Omsorg och Eksta Bostads AB för yttrande. Svaret ska vara 
kommunstyrelsen tillhanda senast 2022-06-10.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse,  
Agnetha Ernegårds (-) motion om lägenheter till studenter och anställda i Vård & 
Omsorgs boenden, 2022-01-24 

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag. Ordföranden prövar förslaget, och finner att nämnden beslutar 
enligt förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



 
 

Datum 

2022-04-20 
Diarienummer 

VO 2022-00058 

 
 

 
Förvaltningen för Vård & Omsorg 

Emma Pettersson 
0300-83 48 39 
Nämndsekreterare 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 
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Remiss: Motion - Lägenheter till studenter och anställda i Vård & Omsorgs boenden 
 

Förslag till beslut i nämnden för Vård & Omsorg 
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till Vård & Omsorgs pågående 
prognostiseringsarbete och arbete med lokalbehovsplan. 

Sammanfattning av ärendet 
Agnetha Ernegård (-) inkom i februari 2022 med en motion om att ge i uppdrag till berörda nämnder 
att hyra ut de omsorgslägenheter som är under uppförande inom Björkris vård- och omsorgboende, om 
de inte behövs till omsorgsboende, som studentlägenheter samt till de som arbetar inom omsorgen i 
kommunen. Motionären vill att lägenheterna i första hand skulle hyras ut till blivande 
undersköterskor/vårdpersonal till en rimlig kostnad under utbildningen samt att de som hyr dessa 
lägenheter också ska erbjudas arbete inom Vård & Omsorgs verksamhet i kommunen. Motionen har 
remitterats till nämnden för Service, nämnden för Vård & Omsorg och Eksta Bostads AB för yttrande. 
Svaret ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2022-06-10.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-04-20 

Agnetha Ernegårds (-) motion om lägenheter till studenter och anställda i Vård & Omsorgs boenden, 
2022-01-24 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Beskrivning av ärendet 
I oktober varje år beslutar nämnden för Vård & Omsorg om en lokalbehovsplan, där bland annat 
prognos över framtida behov av vård- och omsorgsplatser och behov av vård- och omsorgsboenden 
beskrivs. Under våren har förvaltningen, med hjälp av ett metodstöd från Sveriges kommuner och 
regioner (SKR), gjort ett omtag på arbetet med att prognostisera behov av platser på vård- och 
omsorgsboende. Preliminärt ser det ut som att behovet av platser på vård- och omsorgsboenden 
kommer minska jämfört med lokalbehovsplanen som antogs 2021. Arbetet är dock pågående och 
kommer bli klart först till att nämnden fattar beslut om lokalbehovsplan i oktober. Då arbetet ännu inte 
är klart går det idag inte att säga hur stort behovet av platser kommer vara framöver och därmed inte 
heller hur stor eventuell överkapacitet skulle vara. Utifrån den nya prognosen kommer även planerad 
nybyggnation ses över och ställas i jämförelse med kostnader för att underhålla äldre boenden, innan 
beslut om framtida byggnation rivs upp.  

Det är fortfarande oklart hur pandemin kommer påverka behovet av platser framöver. Under pandemin 
har ansökningar och inflyttning under delar av pandemin varit relativt lågt. Pandemin har påverkat 
inflödet genom att personer inte velat flytta in på boenden i samma utsträckning som tidigare. Det kan 
vara så att antal ansökningar om plats på vård- och omsorgsboende kommer öka under våren.  

Med beaktande av att Vård & Omsorg arbetar med att ta fram en ny prognos för framtida behov och att 
det är fortsatt oklart hur pandemin kommer påverka är det svårt att säga vad Vård & Omsorgs behov 
av platser är och hur många tomplatser som kommer finnas. Förvaltningen föreslår därför att motionen 
anses besvarad.  

 

Arian Faily      Eva Apelvi 

Förvaltningschef     Biträdande förvaltningschef 
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 78 Dnr 2022-00096 
Remittering av motion från Agnetha Ernegård (-) om lägenheter till 
studenter och anställda i Vård & Omsorgs boenden 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till nämnden för Service, 
nämnden för Vård & Omsorg och Eksta Bostads AB för yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Agnetha Ernegård (-) har inkommit med en motion om ge uppdrag till berörda 
nämnder att hyra ut de omsorgslägenheter som är under uppförande inom Björkris 
vård- och omsorgboende, om de inte behövs till omsorgsboende, som 
studentlägenheter samt till de som arbetar inom omsorgen i kommunen. Motionären 
vill att lägenheterna i första hand skulle hyras ut till blivande 
undersköterskor/vårdpersonal till en rimlig kostnad under utbildningen samt att de 
som hyr dessa lägenheter också ska erbjudas arbete inom Vård & Omsorgs 
verksamhet i kommunen. 

Motionen anmäldes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 8 februari 2022. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige, 2022-02-08, § 15 
Motion från Agnetha Ernegård (-) om lägenheter till studenter och anställda i Vård & 
Omsorgs boenden, 2022-01-24 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det.  

Beslutet skickas till 
Nämnden för Service, nämnden för Vård & Omsorg, Eksta Bostads AB 
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§ 15 Dnr 2022-00096 
Anmälan av motion från Agnetha Ernegård (-) om lägenheter till 
studenter och anställda i Vård & Omsorgs boenden 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Agnetha Ernegård (-) har inkommit med en motion om att ge berörda nämnder i 
uppdrag att hyra ut de omsorgslägenheter som är under uppförande inom Björkris 
vård- och omsorgboende, om de inte behövs till omsorgsboende, som 
studentlägenheter samt till de som arbetar inom omsorgen i kommunen. Motionären 
vill att lägenheterna i första hand skulle hyras ut till blivande 
undersköterskor/vårdpersonal till en rimlig kostnad under utbildningen samt att de 
som hyr dessa lägenheter också ska erbjudas arbete inom Vård & Omsorgs 
verksamhet i kommunen.  

Beslutsunderlag 
Motion från Agnetha Ernegård (-) om lägenheter till studenter och anställda i Vård & 
Omsorgs boenden, 2022-01-24 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan remittera 
motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att 
kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Kommer dessa lä~er~heter att fyllas av hyresgästyr r~~ biståndsbedömning? 

Om inte kommer nedan en motion med förslag på "nytänk". 

• • s • 

1- • •- • - ~ r~- ~ -r -•• 

Fortsättning sidan 2. 



z/z 

Undertecknad föreslår Kommunfullmäktige snarast besluta; 

• Att ge i uppdrag ti~~ berörda nämnd/er~ att 

omsorgslägenheterna som är under uppförande i Björkris 

Vård &Omsorgsboende och om de inte behövs till 

omsorgsboende, hyrs ut som studentlägenheter samt till de 

som arbetar inom omsorgen i kommunen. 

(De boende/studenterna i dessa lägenheter nyttjar de 

"allmänna" kök som redan är finplanerade på varje våning, 

på varje plan finns det flera kök rnp~anerade viket gör att 

lägenheterna inte behöver egna "kök"). 

Dessutom finns det redan på varje plan planerade 

gemensamhetsutrymmen mm. 

• Att lägenheterna i första hand skulle hyras ut till blivande 

undersköterskor/vårdpersonal till en rimlig kostnad under 

utbildningen. 

• De som hyr dessa lägenheter ska~~ också erb1udas arbete 

inom Vård & Omsorg i kommunen. 

När/om kön tilti omsorgsboende ev. kommer att ha behov av dessa {ägenheter, 

finns de redan och inga större ombyggnationer behövs för att "återställa" 

lägenheterna till omsorgsboende. 

Kungsbacka 2022-01-24 

~' Agne a Ernegård (-) 
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§ 363 Dnr 2022-00340 
Svar på motion från Agnetha Ernegård (-) om att ändra ordet brukare till 
kunder/boende inom vård och omsorg 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till dels att begreppet brukare 
inte kan ersättas med kunder/boende för alla insatser inom vård och omsorg, dels att 
ett införande av begreppet kund riskerar att förskjuta de offentligfinansierade 
insatserna, från objektivitetsprincipens krav på saklighet och opartiskhet i 
myndighetsutövningen, mot ett kundnöjdhetsperspektiv. 

Sammanfattning av ärendet 
Agnetha Ernegård (-) har i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 10 
maj 2022 föreslagit att ändra ordet brukare till kunder/boende inom vård och omsorg. 
Motionären vill att kommunen omgående ska upphöra med att benämna de som 
”köper tjänster” inom vård och omsorg som brukare och i stället övergå till att 

benämna och tilltala dessa som kunder/boende. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, 2022-09-30 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 2022-09-22, § 126 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2022-09-07 
Nämnden för Vård & Omsorg 2022-09-21, § 97 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-09-01 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-24, § 204 
Kommunfullmäktige 2022-05-10, § 82 
Motion från Agnetha Ernegård (-) motion om att ändra ordet brukare till 
kunder/boende inom vård och omsorg, 2022-04-13 
Nämnden för Vård & Omsorg 2020-11-27, § 105 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2020-10-20 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
Kommunstyrelsens förvaltnings. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det.  
 



 
 

Datum 

2022-09-30 
Diarienummer 

KS 2022-00340 

 
 

 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Patrik Johansson 
patrik.johansson2@kungsbacka.se 
Kommunsekreterare 
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 
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Svar på Agnetha Ernegårds (-) motion om att ändra ordet brukare till kunder/boende 
inom vård och omsorg 
 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till dels att begreppet brukare inte kan ersättas 
med kunder/boende för alla insatser inom vård och omsorg, dels att ett införande av begreppet kund 
riskerar att förskjuta de offentligfinansierade insatserna, från objektivitetsprincipens krav på saklighet 
och opartiskhet i myndighetsutövningen, mot ett kundnöjdhetsperspektiv. 

Sammanfattning av ärendet 
Agnetha Ernegård (-) har i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 10 maj 2022 föreslagit 
att ändra ordet brukare till kunder/boende inom vård och omsorg. Motionären vill att kommunen 
omgående ska upphöra med att benämna de som ”köper tjänster” inom vård och omsorg som brukare 
och i stället övergå till att benämna och tilltala dessa som kunder/boende. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, 2022-09-30 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 2022-09-22, § 126 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2022-09-07 
Nämnden för Vård & Omsorg 2022-09-21, § 97 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-09-01 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-24, § 204 
Kommunfullmäktige 2022-05-10, § 82 
Motion från Agnetha Ernegård (-) motion om att ändra ordet brukare till kunder/boende inom vård och 
omsorg, 2022-04-13 
Nämnden för Vård & Omsorg 2020-11-27, § 105 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2020-10-20 

Beskrivning av ärendet 
Agnetha Ernegård (-) har i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 10 maj 2022 föreslagit 
att ändra ordet brukare till kunder/boende inom vård och omsorg. Motionären vill att kommunen 
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omgående ska upphöra med att benämna de som ”köper tjänster” inom vård och omsorg som brukare 
och i stället övergå till att benämna och tilltala dessa som kunder/boende. 

Motionen har remitterats till nämnderna för Vård & Omsorg och Individ & Familjeomsorg för 
yttrande. 

Nämndernas inställning till begreppet ”kund” inom socialtjänstens område 
Nämnderna för Vård & Omsorg och Individ & Familjeomsorg framhåller i sina yttranden över 
motionen att det länge varit omstritt vilket begrepp verksamheterna ska använda för att benämna de 
personer som utreds och får insatser inom socialtjänsten. Olika verksamheter har till följd av tradition 
eller vad som för stunden ansetts vara korrekt använt olika begrepp. Olika begrepp skickar dock ut 
olika signaler. Begreppet ”kund” kan ge intrycket av att en person beställer en specifik och färdig 
tjänst, från ett fritt urval, som kommunen sedan åtar sig leverera. Detta är emellertid inte korrekt utan 
insatser enligt socialtjänstlagen ska utformas tillsammans med den enskilde, utifrån det individuella 
behovet, och den enskilde förväntas ta ett aktivt eget ansvar för att tillgodose sina behov så långt det är 
möjligt.  

Nämnderna framhåller även att insatser enligt socialtjänstlagen är medborgerliga rättigheter för att den 
som behöver det ska uppnå en skälig levnadsnivå genom samhällets försorg. Beslutet att någon enskild 
ska beviljas bistånd eller ej fattas dock ensidigt av kommunen. Det kan därför aldrig vara fråga om en 
tjänst som köps och levereras. Att ge intrycket av att den enskilde bör förvänta sig en kundrelation blir 
därför vilseledande. Det kan i sin tur ge upphov till frustration hos den enskilde eller anhöriga till den 
enskilde när förväntan inte infrias. Det kan också skapa en passivitet hos den enskilde i stället för ett 
aktivt deltagande och strävan mot självständighet. 

Nämnderna framhåller att begreppet ”kund” antyder att verksamheterna bör ha en kundorientering med 

målet att de som har kontakt med verksamheterna ska bli nöjda. Nöjdhet vid kontakt med 
verksamheterna är en viktig del i att uppnå legitimitet för det offentliga, men nämnderna påpekar att en 
myndighet också måste ta ansvar för att verksamheten bedrivs rättssäkert och att verksamheten beaktar 
en god ekonomisk hushållning. Nämnderna betonar att detta är viktigt för att verksamheterna också 
ska kunna göra rätt gentemot de invånare som verksamheterna inte möter, det vill säga de som inte 
nyttjar verksamhetens tjänster men som ändå genom att betala kommunalskatt och avgifter finansierar 
den kommunala verksamheten. En överdriven orientering mot att uppnå nöjdhet vid kontakt inom 
verksamhetens område kan skapa en förskjutning från andra värden som det offentliga också måste 
värna. 

Socialstyrelsens rekommendation 
Precis som nämnderna för Vård & Omsorg och Individ & Familjeomsorg framhåller avråder 
Socialstyrelsen från att använda begreppet ”kund”. Socialstyrelsen anger i sin termbank att  

Insatser från socialtjänsten ingår i offentligrättsliga åtaganden. Därför är kund, som används 
för att beskriva en av parterna i en civilrättslig relation inom det privata näringslivet, inte 
lämpligt att använda som samlande begrepp. Att vara kund innebär dessutom att man ska 
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kunna välja mellan olika varor och tjänster, något som alla de personer som får individuellt 
behovsprövade insatser från socialtjänsten inte har möjlighet att göra. 

Nämnden för Vård & Omsorg har med anledning av rekommendationen från Socialstyrelsen den 27 
november 2020 fattat beslut om att frångå begreppet ”kunder” i sin kommunikation. Vid 

kommunikation och dokumentation kring individer menar både nämnden för Vård & Omsorg och 
nämnden för Individ & Familjeomsorg att dessa i möjligaste mån ska benämnas med namn, om inte ett 
mer anonymiserat begrepp måste användas av sekretesskäl. När det talas om grupper bör i stället ett 
mer precist begrepp beroende på kontext användas, såsom hyresgästerna, enskilda, omsorgstagare eller 
patienter. I undantagsfall när det behöver kommuniceras kring hela målgruppen eller flera grupper kan 
begreppet brukare användas.  

Socialstyrelsen förespråkar användningen av brukare som samlat begrepp för alla som får individuellt 
behovsprövade insatser från socialtjänsten, oavsett vilket typ av insatser det handlar om. 
Socialstyrelsen menar att termen brukare kan ses som en motsvarighet till termen patient, men inom 
socialtjänstens domäner. Tilläggas kan också att Socialstyrelsen avråder från att använda termen 
brukare som hänvisning till en särskild grupp eller enstaka individer. Som framgår i stycket ovan 
beaktas även denna rekommendation och nämnderna för Vård & Omsorgs och Individ & 
Familjeomsorg använder redan i dag mer precisa begrepp såsom hyresgästerna, enskilda, 
omsorgstagare eller patienter vid kommunikation och dokumentation kring särskilda grupper och 
individer. 

Kommunallagens terminologi 
Begreppet brukare infördes i nuvarande kommunallag (2017:725) i och med att lagen trädde i kraft den 
1 januari 2018. I 7 kap. 7 § framgår att  

Om en nämnd med stöd av 5 § uppdrar åt en anställd att besluta på nämndens vägnar, får 
nämnden ställa upp villkor som innebär att brukarna av nämndens tjänster ska ges tillfälle att 
lägga fram förslag eller att yttra sig, innan beslutet fattas. 

Nämnden får också bestämma att en anställd får fatta beslut endast om företrädare för 
brukarna har tillstyrkt beslutet. 

I lagens förarbeten framhåller lagstiftaren att begreppet brukare avser personer som brukar en offentlig 
tjänst och att det därför ska anses vara språkligt neutralt samt att begreppet ”brukare” genomgående 

ska användas när man på detta sätt adresserar gruppen nyttjare av en verksamhet. 

Den allmänna kompetensen, likställighetsprincipen och principen om saklighet och 
opartiskhet 
Kommunen ska enligt kommunallagens 1 kap. 2 § på demokratins och den kommunala självstyrelsens 
grund hantera vissa angelägenheter och utföra vissa uppgifter till följd av kommunallagen eller annan 
författning. Dessa uppgifter faller inom den så kallade allmänna kompetensen. En angelägenhet måste 
enligt 2 kap. 1 § kommunallagen vara av allmänt intresse för att falla inom ramen för kommunens 
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allmänna kompetens. Allmänintresset ska också ha anknytning till kommunens område eller dess 
medlemmar (lokaliseringsprincipen).  

I kravet på allmänintresse ligger i princip ett förbud mot att ge understöd till enskilda 
kommunmedlemmar. Sådant stöd betraktas inte som en angelägenhet av allmänt intresse. Understöd 
till enskilda får bara ges i form av generella insatser. För att kunna lämna individuellt anpassade 
insatser krävs stöd i speciallag. 

Kommunens insatser inom vård och omsorg grundar sig på speciallagstiftning, bland annat 
socialtjänstlagen, och den speciallagstiftningen gäller framför generell lagsstiftning som 
förvaltningslagen och kommunallagen. Tillämpningen av speciallagstiftning ska dock ske mot 
bakgrund av de generella principerna i förvaltningslag och kommunallag. Förvaltningslagen är 
tillämplig på alla beslut i en kommun och när det gäller myndighetsutövning, som till exempel insatser 
enligt socialtjänstlagen, är den tillämplig i sin helhet. 

Kommunen ska även ta hänsyn likställighetsprincipen, vilken enligt 2 kap. 3 § kommunallagen innebär 
att en kommun ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. 
Utgångspunkten är att kommunens medlemmar ska vara likställda i förhållande till kommunen 
beträffande såväl rättigheter som skyldigheter. 

Vidare ska kommunen i sin myndighetsutövning beakta objektivitetsprincipens krav på saklighet och 
opartiskhet samt respekt för allas likhet inför lagen. Objektivitetsprincipen följer av regeringsformens 
1 kap. 9 § samt förvaltningslagens 5 § och innebär ett uttryckligt förbud för myndigheter att låta sig 
vägledas av andra intressen än dem som de är satta att tillgodose eller att grunda sina avgöranden på 
andra omständigheter än sådana som enligt tillämpliga författningar får beaktas vid prövning av ett 
ärende. 

Kravet på saklighet och opartiskhet kräver en objektiv och rättvis behandling av alla 
kommunmedlemmar när det gäller myndighetsutövande uppgifter.   

Kommunstyrelsens förvaltnings bedömning 
Nämnden för Vård & Omsorg har föreslagit att motionen ska anses besvarad med hänvisning till 
tidigare beslut inom nämnden om att frångå begreppet ”kunder” i sin kommunikation för att beskriva 
de som tar emot insatser från nämnden. Nämnden för Individ & Familjeomsorg menar att motionen 
ska avslås med hänvisning till att begreppet brukare är lämpligare än kund som benämning på 
förhållandet mellan nämnden för Individ & Familjeomsorg och de invånare som är i kontakt med 
nämnden.  

Kommunstyrelsens förvaltning instämmer i det som nämnderna anfört och anser att det inte är vare sig 
möjligt eller lämpligt att genomföra en generell ändring av ordet brukare till kunder/boende inom 
verksamhetsområdet vård och omsorg. Detta med hänvisning till att de individuellt behovsprövade 
insatser som utförs inom vård och omsorg inte kan betraktas som några beställningar av specifika och 
färdiga tjänster från ett fritt urval som kommunen åtar sig att leverera.  



KUNGSBACKA KOMMUN 
5 (5)  

 
 

Ett införande av begreppet ”kund” riskerar också att förskjuta de offentligfinansierade insatserna från 

objektivitetsprincipens krav på saklighet och opartiskhet mot ett kundnöjdhetsperspektiv och att 
verksamheterna i sin myndighetsutövning därmed vägleds av andra intressen än dem som de är satta 
att tillgodose och att grunda sina avgöranden på. Om mer marknadsorienterade värden lyfts fram 
skulle det också kunna påverka på möjligheten att uppnå god ekonomisk hushållning. 

Kommunstyrelsens förvaltning ansluter sig även till lagstiftarens bedömning att begreppet brukare ska 
anses vara språkligt neutralt då det avser personer som brukar en offentlig tjänst samt Socialstyrelsens 
bedömning att begreppet brukare kan ses som socialtjänstens motsvarighet till begreppet patient. 

Avslutningsvis kan kommunstyrelsens förvaltning konstatera att motionens innehåll ger intrycket att 
enskilda individer som får behovsprövade insatser inom verksamhetsområdet vård och omsorg alltid 
benämns och tilltalas med ordet brukare, vilket inte är fallet. Begreppet brukare används enligt 
nämnderna i undantagsfall när det behövs kommunikation kring hela målgruppen eller flera grupper. 
Vid kommunikation och dokumentation kring individerna benämner verksamheterna i möjligaste mån 
dessa vid namn, om inte ett mer anonymiserat begrepp måste användas av sekretesskäl, och när det 
talas om grupper används i stället ett mer precist begrepp beroende på sammanhang, så som 
hyresgästerna, enskilda, omsorgstagare eller patienter. I dessa sammanhang är motionärens önskemål i 
stor utsträckning tillgodosett, även om de önskade begreppen inte kan användas generellt för alla 
insatser som beviljas efter individuell behovsprövning.   

Motionen bör med hänvisning till detta avslås. 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 
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§ 97 Dnr 2022-00118 
Remiss: Motion - Ordet brukare inom Vård & Omsorg 

Beslut 
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till att nämnden 
för Vård & Omsorg den 27 november 2020 fattade beslut om att frångå begreppet 
”kunder” i sin kommunikation för att beskriva grupper som mottar insatser från 
nämnden enligt socialtjänstlagen eller hälso- och sjukvårdslagen. 

Sammanfattning av ärendet 
Agnetha Ernegård (-) inkom i april 2022 med en motion om att ändra tilltalet av 
personer inom vård- och omsorg. Motionären vill att Kungsbacka kommun 
omgående upphör med att benämna de som beviljats insatser enligt socialtjänstlagen 
eller är inskrivna i den kommunala hemsjukvården som ”brukare” och att de i stället 

benämns som ”kunder/boende”. Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat 
motionen till nämnden för Vård & Omsorg och nämnden för Individ & 
Familjeomsorg för yttrande. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-09-01 
Motion från Agnetha Ernegård (-) om att ändra ordet brukare till kunder/boende 
inom vård och omsorg, 2022-04-13 
Nämnden för Vård & Omsorg, 2020-11-27 § 105 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2020-10-20 

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag. Ordföranden prövar förslaget, och finner att nämnden beslutar 
enligt förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



 
 

Datum 

2022-09-01 
Diarienummer 

VO 2022-00118 

 
 

 
Förvaltningen för Vård & Omsorg 

Cecilia Wahlgren 
0300-83 82 01 
Registrator 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Remiss: Motion - Ordet brukare inom Vård & Omsorg 
 

Förslag till beslut i nämnden för Vård & Omsorg 
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till att nämnden för Vård & 
Omsorg den 27 november 2020 fattade beslut om att frångå begreppet ”kunder” i sin kommunikation 

för att beskriva grupper som mottar insatser från nämnden enligt socialtjänstlagen eller hälso- och 
sjukvårdslagen. 

Sammanfattning av ärendet 
Agnetha Ernegård (-) inkom i april 2022 med en motion om att ändra tilltalet av personer inom vård- 
och omsorg. Motionären vill att Kungsbacka kommun omgående upphör med att benämna de som 
beviljats insatser enligt socialtjänstlagen eller är inskrivna i den kommunala hemsjukvården som 
”brukare” och att de i stället benämns som ”kunder/boende”. Kommunstyrelsens arbetsutskott har 

remitterat motionen till nämnden för Vård & Omsorg och nämnden för Individ & Familjeomsorg för 
yttrande. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-09-01 

Motion från Agnetha Ernegård (-) om att ändra ordet brukare till kunder/boende inom vård och 
omsorg, 2022-04-13 

Nämnden för Vård & Omsorg, 2020-11-27 § 105 

Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2020-10-20 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 
Det har länge varit omstritt vilket begrepp en verksamhet ska använda för att benämna personer som 
får en utredning och insats inom socialtjänsten. Av tradition eller med skiftande moden har olika 
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verksamheter använt olika begrepp. Olika begrepp skickar ut olika signaler. Begreppet ”kund” kan ge 

intryck av att en person beställer en specifik och färdig tjänst, från ett fritt urval, och som kommunen 
sedan åtar sig leverera. Men insatser enligt socialtjänstlagen är menade att vara utformade tillsammans 
med den enskilde, utifrån det individuella behovet, och den enskilde förväntas också ta ett aktivt eget 
ansvar för att tillgodose sina behov så långt som möjligt. Insatser enligt socialtjänstlagen är 
medborgerliga rättigheter, för att den som behöver det genom samhällets försorg ska uppnå en skälig 
levnadsnivå, men det är slutligen upp till kommunen om någon enskild ska beviljas bistånd eller ej. 
Det kan därför aldrig vara fråga om en tjänst som köps och levereras, och att ge intrycket av att den 
enskilde bör förvänta sig en kundrelation därför blir felaktigt. Det kan i sin tur ge upphov till 
frustration hos den enskilde eller anhöriga när denna förväntas inte infrias, och skapa en passivitet 
istället för ett aktivt deltagande och strävan mot självständighet. 
 
Användningen av begreppet ”kund” antyder också att verksamheten bör ha en kundorientering, där 

fokus främst ligger på att göra de som har kontakt med myndigheten nöjda. Nöjdhet vid kontakt är en 
viktig del i att uppnå legitimitet för det offentliga, men en myndighet måste också ta ansvar för att 
verksamheten bedrivs rättssäkert, med en god ekonomisk hushållning och i enlighet med vad som 
beslutats i demokratisk ordning. Detta för att en myndighet även måste göra rätt gentemot de 
medborgare som man inte möter, de som inte är ”kunder” i verksamheten, men som ändå är med och 

betalar genom skatt. En överdriven orientering mot att uppnå nöjdhet vid kontakt kan då ta fokus från 
andra värden som också är viktiga att värna. 
 
Vidare avråder Socialstyrelsen från att använda begreppet ”kund” och skriver att ”Insatser från 

socialtjänsten ingår i offentligrättsliga åtaganden. Därför är kund, som används för att beskriva en av 
parterna i en civilrättslig relation inom det privata näringslivet, inte lämpligt att använda som samlande 
begrepp. Att vara kund innebär dessutom att man ska kunna välja mellan olika varor och tjänster, 
något som alla de personer som får individuellt behovsprövade insatser från socialtjänsten inte har 
möjlighet att göra.” 
 
Med anledning av det fattade nämnden för Vård & Omsorg den 27 november 2020 beslut om att 
frångå begreppet ”kunder” i sin kommunikation. Vid kommunikation och dokumentation kring 

individer så ska dessa i möjligaste mån benämnas med namn, om inte ett mer anonymiserat begrepp 
måste användas av sekretesskäl. När det talas om grupper bör istället ett mer precist begrepp beroende 
på kontext användas, så som hyresgästerna, enskilda, omsorgstagare eller patienter användas. I 
undantagsfall när det behöver kommuniceras kring hela nämndens målgrupp eller flera grupper kan 
begreppet brukare användas. Socialstyrelsen förespråkar användningen av brukare som samlat begrepp 
för alla som får individuellt behovsprövade insatser från socialtjänsten oavsett vilket typ av insatser det 
handlar om. De menar att termen brukare kan ses som en motsvarighet till termen patient, men inom 
socialtjänstens domäner. Begreppet brukare är väletablerat i många andra kommuner, finns i 
Socialstyrelsens termbank och det förekommer även som begrepp i kommunallagen. Individ & 
Familjeomsorg använder sig också av brukarbegreppet. Men begreppet kan upplevas som opersonligt 
och oprecist, och det bör därför inte användas om enskilda individer. 
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Arian Faily     Lotta Nord 

Förvaltningschef    Biträdande förvaltningschef 
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§ 126 Dnr 2022-00125 
Yttrande över motion (-) - Ordet brukare inom Vård & Omsorg  

Beslut 
Kommunstyrelsen avslår motionen med hänvisning till att Nämnden för Individ & 
Familjeomsorg anser att begreppet brukare, jämfört med kund, är en lämpligare 
benämning på förhållandet mellan nämnden för Individ & Familjeomsorg och de 
invånare som är i kontakt med nämnden. 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg förklarar paragrafen omedelbart justerad.   

Sammanfattning av ärendet 
Agnetha Ernegård (-) inkom i april 2022 med en motion om att ändra tilltalet av 
personer inom vård- och omsorg. Motionären vill att Kungsbacka kommun 
omgående upphör med att benämna de som beviljats insatser enligt socialtjänstlagen 
eller är inskrivna i den kommunala hemsjukvården som ”brukare” och att de i stället 

benämns som ”kunder/boende”. Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat 

motionen till nämnden för Vård & Omsorg och nämnden för Individ & 
Familjeomsorg för yttrande. 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg föreslår att motionen ska avslås med 
hänvisning till Kommunfullmäktiges beslut 2017-05-09, § 76. I ärende KS dnr 2016-
00371. Svar på motion från Agnetha Ernegård (KB) och Roger Larsson (KB) om 
kunder som kallas brukare: 

1. Begreppet brukare är väletablerat, finns i Socialstyrelsens termbank samt föreslås 
införas i den nya kommunallagen. 

2. Begreppet kund är inte tillämpligt eftersom vissa av de tjänster som kommunen 
tillhandahåller invånarna är helt eller delvis skattefinansierade. Alla grupper som 
använder nämndens verksamhet kan heller inte rimligen kallas kunder. 

Beslutsunderlag 
Se, jämte bilagor, förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-09-07, där det föreslås att 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg föreslår att kommunstyrelsen avslår 
motionen med hänvisning till att Nämnden för Individ & Familjeomsorg anser att 
begreppet brukare, jämfört med kund, är en lämpligare benämning på förhållandet 
mellan nämnden för Individ & Familjeomsorg och de invånare som är i kontakt med 
nämnden. samt att nämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad. 
 
Motion från Agneta Ernegård (-) om att ändra ordet brukare till kunder, 2022-04-06 
Begäran om yttrande till kommunstyrelsen, 2022-05-27 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-05-24, § 208 
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forts. § 126 
 
Beslutsgång 
Ordförande Gunilla Apler (M) frågar nämnden om följande förslag till beslut kan 
antas: 

Kommunstyrelsen avslår motionen med hänvisning till att Nämnden för Individ & 
Familjeomsorg anser att begreppet brukare, jämfört med kund, är en lämpligare 
benämning på förhållandet mellan nämnden för Individ & Familjeomsorg och de 
invånare som är i kontakt med nämnden. 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Förslagen antas. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
 



 
 

Datum 

2022-09-07 
Diarienummer 

IF 2022-00125 

 
 

 
 

Märta Lycken 
0300837459 
Nämndsekreterare 
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Yttrande över motion (-) – Om att ändra ordet brukare till kunder/boende inom Vård & 
Omsorg  
 

Nämnden för Individ & Familjeomsorgs förslag till kommunstyrelsen   
Kommunstyrelsen avslår motionen med hänvisning till att Nämnden för Individ & Familjeomsorg 
anser att begreppet brukare, jämfört med kund, är en lämpligare benämning på förhållandet mellan 
nämnden för Individ & Familjeomsorg och de invånare som är i kontakt med nämnden. 
 
Nämnden ör Individ & Familjeomsorg förklarar paragrafen omedelbart justerad.   

Sammanfattning av ärendet 
Agnetha Ernegård (-) inkom i april 2022 med en motion om att ändra tilltalet av personer inom vård- 
och omsorg. Motionären vill att Kungsbacka kommun omgående upphör med att benämna de som 
beviljats insatser enligt socialtjänstlagen eller är inskrivna i den kommunala hemsjukvården som 
”brukare” och att de i stället benämns som ”kunder/boende”. Kommunstyrelsens arbetsutskott har 

remitterat motionen till nämnden för Vård & Omsorg och nämnden för Individ & Familjeomsorg för 
yttrande. 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg föreslår att motionen ska avslås med hänvisning till 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-05-09, § 76. I ärende KS dnr 2016-00371. Svar på motion från 
Agnetha Ernegård (KB) och Roger Larsson (KB) om kunder som kallas brukare: 
 

1. Begreppet brukare är väletablerat, finns i Socialstyrelsens termbank samt föreslås införas i den 
nya kommunallagen. 

2. Begreppet kund är inte tillämpligt eftersom vissa av de tjänster som kommunen tillhandahåller 
invånarna är helt eller delvis skattefinansierade. Alla grupper som använder nämndens 
verksamhet kan heller inte rimligen kallas kunder. 

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2022-09-07 
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Motion från Agneta Ernegård (-) om att ändra ordet brukare till kunder, 2022-04-06 
Begäran om yttrande till kommunstyrelsen, 2022-05-27 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-05-24, § 208 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 
Det har länge varit omstritt vilket begrepp en verksamhet ska använda för att benämna personer som 
får en utredning och insats inom socialtjänsten. Av tradition eller med skiftande moden har olika 
verksamheter använt olika begrepp.  

Olika begrepp skickar ut olika signaler. Begreppet ”kund” kan ge intryck av att en person beställer en 

specifik och färdig tjänst, från ett fritt urval, och som kommunen sedan åtar sig leverera. Men insatser 
enligt socialtjänstlagen är menade att vara utformade tillsammans med den enskilde, utifrån det 
individuella behovet, och den enskilde förväntas också ta ett aktivt eget ansvar för att tillgodose sina 
behov så långt som möjligt. Insatser enligt socialtjänstlagen är medborgerliga rättigheter, för att den 
som behöver det genom samhällets försorg ska uppnå en skälig levnadsnivå, men det är slutligen upp 
till kommunen om någon enskild ska beviljas bistånd eller ej. Det kan därför aldrig vara fråga om en 
tjänst som köps och levereras, och att ge intrycket av att den enskilde bör förvänta sig en kundrelation 
därför blir felaktigt. Det kan i sin tur ge upphov till frustration hos den enskilde eller anhöriga när 
denna förväntas inte infrias, och skapa en passivitet istället för ett aktivt deltagande och strävan mot 
självständighet.  

Användningen av begreppet ”kund” antyder också att verksamheten bör ha en kundorientering, där 

fokus främst ligger på att göra de som har kontakt med myndigheten nöjda. Nöjdhet vid kontakt är en 
viktig del i att uppnå legitimitet för det offentliga, men en myndighet måste också ta ansvar för att 
verksamheten bedrivs rättssäkert, med en god ekonomisk hushållning och i enlighet med vad som 
beslutats i demokratisk ordning. Detta för att en myndighet även måste göra rätt gentemot de invånare 
som man inte möter, de som inte är ”kunder” i verksamheten, men som ändå är med och betalar genom 

skatt. En överdriven orientering mot att uppnå nöjdhet vid kontakt kan då ta fokus från andra värden 
som också är viktiga att värna.  

Vidare avråder Socialstyrelsen från att använda begreppet ”kund” och skriver att ”Insatser från 

socialtjänsten ingår i offentligrättsliga åtaganden. Därför är kund, som används för att beskriva en av 
parterna i en civilrättslig relation inom det privata näringslivet, inte lämpligt att använda som samlande 
begrepp. Att vara kund innebär dessutom att man ska kunna välja mellan olika varor och tjänster, 
något som alla de personer som får individuellt behovsprövade insatser från socialtjänsten inte har 
möjlighet att göra.”  
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Vid kommunikation och dokumentation kring individer så ska dessa i möjligaste mån benämnas med 
namn, om inte ett mer anonymiserat begrepp måste användas av sekretesskäl. När det talas om grupper 
bör i stället ett mer precist begrepp beroende på kontext användas, så som hyresgästerna, enskilda, 
omsorgstagare eller patienter användas. I undantagsfall när det behöver kommuniceras kring hela 
nämndens målgrupp eller flera grupper kan begreppet brukare användas. Socialstyrelsen förespråkar 
användningen av brukare som samlat begrepp för alla som får individuellt behovsprövade insatser från 
socialtjänsten oavsett vilket typ av insatser det handlar om. De menar att termen brukare kan ses som 
en motsvarighet till termen patient, men inom socialtjänstens domäner. Begreppet brukare är 
väletablerat i många andra kommuner, finns i Socialstyrelsens termbank och det förekommer även som 
begrepp i kommunallagen. Vård & Omsorg använder sig också av brukarbegreppet. Begreppet kan 
dock upplevas som opersonligt och oprecist, och det bör därför inte användas om enskilda individer. 

 

 

Ivan Stipić      Märta Lycken 

Förvaltningschef     Verksamhetschef 
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§ 204 Dnr 2022-00340 
Remittering av motion från Agnetha Ernegård (-) om att ändra ordet 
brukare till kunder/boende inom vård och omsorg 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till nämnden för Vård & 
Omsorg och nämnden för Individ & Familjeomsorg för yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Agnetha Ernegård (-) har inkommit med en motion om att ändra ordet brukare till 
kunder/boende inom vård och omsorg. Motionären vill kommunen omgående ska 
upphöra med att benämnde de som köper tjänster inom vård och omsorg som brukare 
och i stället övergå till att benämna och tilltala dessa som kunder/boende. 

Beslutsunderlag 
Motion från Agnetha Ernegård (-) om att ändra ordet brukare till kunder/boende 
inom vård och omsorg, 2022-04-13 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det.  

Beslutet skickas till 
Nämnden för Vård & Omsorg och nämnden för Individ & Familjeomsorg 
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§ 82 Dnr 2022-00340 
Anmälan av motion från Agnetha Ernegård (-) om att ändra ordet 
brukare till kunder/boende inom vård och omsorg 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Agnetha Ernegård (-) har inkommit med en motion om att ändra ordet brukare till 
kunder/boende inom vård och omsorg. Motionären vill kommunen omgående ska 
upphöra med att benämnde de som köper tjänster inom vård och omsorg som brukare 
och i stället övergå till att benämna och tilltala dessa som kunder/boende. 

Beslutsunderlag 
Motion från Agnetha Ernegård (-) om att ändra ordet brukare till kunder/boende 
inom vård och omsorg, 2022-04-13 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan remittera 
motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att 
kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



Kungs 

Motion gällande ändring av tilltal till våra äldre inom Vård &~ 

Kalla inte äldre inom Vård &Omsorg för brukare 

;ka 20220406 ._._~~~_____ 

KO(viN~UI~STYF~ELS~.iV 

Omsor 
2~2 -a4- 13 

Dnr.... 

Närjag första gången då j ag satt i nämnden hördi att nämnden "Äldreomsorgen" nu 

Vård & Omsorg i Kungsbacka, använde ordet "brukare" blev jag bestört! 

För mig är inte våra äldre några brukare! 

Sveriges Pensionärsförbund (SPF) har flera gånger krävt att benämningen brukare 

ändras. 

I bl.a Västerås, Östersund, Lidingö, Mölndal m.fl kommuner benämner man sina 

kunder inom Äldreomsorgen/~Tård &Omsorg för just det de är; 

KUNDER/BOENDE! 

De betalar för de tjänster de är i behov av. 

En av mina första frågor i nämnden var om vi inte kunde ändra brukare till just det de 

är kunder/boende? 

Jag läser allt som oftast att nämnden fortfarande efter att man avslog min motion från 

2016 använder brukare då man i ol~a sammanhang talar/tillta.lar eller skriver om 

denna målgrupp som på något sätt "köper tjänster" av V & O. 

SKL ~j orde en undersökning 2011 där de kom fram till; 

Ser inan "brukaren" som kund blir detta en fram ån~sfaktor för äldreomsorgen 

Med anledning av ovanstående yrkar j ag på; 

att man inom Kungsbacka kommun omgående upphör att benämna de som "köper 

tjänster" inom V & O INTE tilltalar dessa för brukare utan att de benämns/tilltalas 

som 
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§ 105 Dnr 2020-00798  
Kundbegreppet 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att frångå begreppet kunder i sin 
kommunikation för att beskriva grupper som mottar insatser från nämnden enligt 
socialtjänstlagen eller hälso- och sjukvårdslagen. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen föreslår att begreppet kund inte längre ska användas i 
kommunikationen kring Vård & Omsorgs verksamheter. Vid kommunikation och 
dokumentation kring individer ska dessa i möjligaste mån benämnas med namn, om 
inte ett mer anonymiserat begrepp måste användas av sekretesskäl. När det talas om 
grupper bör istället ett mer precist begrepp beroende på kontext användas, så som 
hyresgästerna, enskilda, omsorgstagare eller patienter användas. I undantagsfall när 
det behöver kommuniceras kring hela nämndens målgrupp eller flera grupper kan 
begreppet brukare användas.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2020-10-20 

Beslutsgång 
Nämndsekreterare Carl Odhnoff föredrar ärendet. 

Hanna Schölander (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att nämnden 
beslutar enligt förvaltningens förslag. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Tjänsteskrivelse om avskaffande av kundbegreppet inom Vård & Omsorgs 
kommunikation 

Förslag till beslut i nämnden för Vård & Omsorg  

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att frångå begreppet kunder i sin kommunikation för att 
beskriva grupper som mottar insatser från nämnden enligt socialtjänstlagen eller hälso- och 
sjukvårdslagen. 

Sammanfattning av ärendet  
Förvaltningen föreslår att begreppet kund inte längre ska användas i kommunikationen kring Vård & 
Omsorgs verksamheter. Vid kommunikation och dokumentation kring individer ska dessa i möjligaste 
mån benämnas med namn, om inte ett mer anonymiserat begrepp måste användas av sekretesskäl. När 
det talas om grupper bör istället ett mer precist begrepp beroende på kontext användas, så som 
hyresgästerna, enskilda, omsorgstagare eller patienter användas. I undantagsfall när det behöver 
kommuniceras kring hela nämndens målgrupp eller flera grupper kan begreppet brukare användas.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2020-10-20 

Beskrivning av ärendet 
Vilket begrepp en verksamhet ska använda för att benämnda personer som får en utredning och insats 
inom socialtjänsten har länge varit omstritt. Olika verksamheter har av tradition eller med skiftande 
moden använt olika begrepp, och olika begrepp skickar ut olika signaler. Inom Vård & Omsorg 
används idag främst begreppet kund för de individer som brukar nämndens tjänster, oavsett om de är 
tjänster som helt subventioneras av skatter eller om det tas ut en avgift.  

Begreppet kund kan ge intryck av att man som enskild beställer en specifik och färdig tjänst, från ett 
fritt urval, och som kommunen sedan åtar sig leverera. Men insatser enligt socialtjänstlagen är menade 
att vara utformade tillsammans med den enskilde, utifrån det individuella behovet, och den enskilde 
förväntas också ta ett aktivt eget ansvar för att tillgodose sina behov så långt som möjligt. Insatser 
enligt är socialtjänstlagen är medborgerliga rättigheter, för att den som behöver det genom samhällets 
försorg ska uppnå en skälig levnadsnivå, men det är slutligen upp till kommunen om någon enskild ska 
beviljas bistånd eller ej. Det kan därför aldrig vara fråga om en tjänst som köps och levereras, och att 
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ge intrycket av att den enskilde bör förvänta sig en kundrelation därför blir felaktigt. Det kan i sin tur 
ge upphov till frustration hos den enskilde eller anhöriga när denna förväntas inte infrias, och skapa en 
passivitet istället för ett aktivt deltagande och strävan mot självständighet.  

Användningen av begreppet kund antyder också att verksamheten bör ha en kundorientering, där fokus 
ligger främst på att göra de som har kontakt med myndigheten nöjda. Nöjdhet vid kontakt är en viktig 
del i att uppnå legitimitet för det offentliga, men en myndighet måste också ta ansvar för att 
verksamheten bedrivs rättssäkert, med en god ekonomisk hushållning och i enlighet med vad som 
beslutats i demokratisk ordning. Detta för att en myndighet även måste göra rätt gentemot de 
medborgare som man inte möter, de som inte är ”kunder” i verksamheten, men som ändå är med och 

betalar genom skatt. En överdriven orientering mot att uppnå nöjdhet vid kontakt kan då ta fokus från 
andra värden som också är viktiga att värna. 

Av dessa anledningar så föreslår förvaltningen att Vård & Omsorg frångår kundbegreppet i sin 
kommunikation.  

Andra begrepp 
Som alternativ till kundbegreppet så anser förvaltningen att det vid kommunikation och dokumentation 
kring individer så ska dessa i möjligaste mån benämnas med namn, om inte ett mer anonymiserat 
begrepp måste användas av sekretesskäl. När det talas om grupper bör istället ett mer precist begrepp 
beroende på kontext användas, så som hyresgästerna, enskilda, omsorgstagare eller patienter användas. 
I undantagsfall när det behöver kommuniceras kring hela nämndens målgrupp eller flera grupper kan 
begreppet brukare användas. 

Socialstyrelsen förespråkar användningen av brukare som samlat begrepp för alla som får individuellt 
behovsprövade insatser från socialtjänsten oavsett vilket typ av insatser det handlar om. De menar att 
termen brukare kan ses som en motsvarighet till termen patient, men inom socialtjänstens domäner. 
Socialstyrelsen avråder samtidigt från att använda begreppet kund, och de skriver att:  

”Insatser från socialtjänsten ingår i offentligrättsliga åtaganden. Därför är kund, som används för att 

beskriva en av parterna i en civilrättslig relation inom det privata näringslivet, inte lämpligt att använda 
som samlande begrepp. Att vara kund innebär dessutom att man ska kunna välja mellan olika varor 
och tjänster, något som alla de personer som får individuellt behovsprövade insatser från socialtjänsten 
inte har möjlighet att göra.”  

Begreppet brukare är väletablerat i många andra kommuner, finns i Socialstyrelsens termbank och det 
förekommer även som begrepp i kommunallagen. Individ och familjeomsorg använder sig också av 
brukarbegreppet. Men begreppet kan upplevas som opersonligt och oprecist, och det bör därför inte 
användas om enskilda individer. Det går även i många fall när det hänvisas till en viss grupp att istället 
se till sammanhanget och använda mer precisa benämningar, som till exempel hyresgästerna, de 
enskilda, de äldre eller patienterna. Talar man om kända, enskilda individer bör man naturligtvis 
benämna dessa vid namn, om det inte behöver användas ett mer anonymt begrepp för att upprätthålla 
sekretess.  
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Eva Apelvi      Carl Odhnoff 

Biträdande förvaltningschef    Nämndsekreterare/utredare  
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§ 364 Dnr 2022-00409 
Svar på motion från Roger Larsson (KB) om att ändra ordet brukare till 
kunder/boende inom vård och omsorg 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till dels att begreppet brukare 
inte kan ersättas med kunder/boende för alla insatser inom vård och omsorg, dels att 
ett införande av begreppet kund riskerar att förskjuta de offentligfinansierade 
insatserna från objektivitetsprincipens krav på saklighet och opartiskhet i 
myndighetsutövningen mot ett kundnöjdhetsperspektiv. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 10 maj 
2022 föreslagit att ändra ordet brukare till kunder/boende inom vård och omsorg. 
Motionären vill att kommunen omgående ska upphöra med att benämna de som tar 
del av kommunens tjänster som brukare, och i stället övergå till att benämna dessa 
som kunder. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-09-29 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 2022-09-22, § 127 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2022-09-07 
Nämnden för Vård & Omsorg 2022-09-21, § 98 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-09-01 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-24, § 204 
Kommunfullmäktige 2022-05-10, § 82 
Motion från Roger Larsson (KB) motion om att ändra ordet brukare till 
kunder/boende inom vård och omsorg, 2022-05-10 
Nämnden för Vård & Omsorg 2020-11-27, § 105 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2020-10-20 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
Kommunstyrelsens förvaltnings. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det.  
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Svar på Roger Larssons (KB) motion om att ändra ordet brukare till kunder/boende 
inom vård och omsorg 
 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till dels att begreppet brukare inte kan ersättas 
med kunder/boende för alla insatser inom vård och omsorg, dels att ett införande av begreppet kund 
riskerar att förskjuta de offentligfinansierade insatserna från objektivitetsprincipens krav på saklighet 
och opartiskhet i myndighetsutövningen mot ett kundnöjdhetsperspektiv. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 10 maj 2022 föreslagit 
att ändra ordet brukare till kunder/boende inom vård och omsorg. Motionären vill att kommunen 
omgående ska upphöra med att benämna de som tar del av kommunens tjänster som brukare, och i 
stället övergå till att benämna dessa som kunder. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-09-29 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 2022-09-22, § 127 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2022-09-07 
Nämnden för Vård & Omsorg 2022-09-21, § 98 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-09-01 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-24, § 204 
Kommunfullmäktige 2022-05-10, § 82 
Motion från Roger Larsson (KB) motion om att ändra ordet brukare till kunder/boende inom vård och 
omsorg, 2022-05-10 
Nämnden för Vård & Omsorg 2020-11-27, § 105 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2020-10-20 

Beskrivning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 10 maj 2022 föreslagit 
att ändra ordet brukare till kunder/boende inom vård och omsorg. Motionären vill att kommunen 
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omgående ska upphöra med att benämna de som tar del av kommunens tjänster som brukare, och i 
stället övergå till att benämna dessa som kunder. 

Motionen har remitterats till nämnderna för Vård & Omsorg och Individ & Familjeomsorg för 
yttrande. 

Nämndernas inställning till begreppet ”kund” inom socialtjänstens område 
Nämnderna för Vård & Omsorg och Individ & Familjeomsorg framhåller i sina yttranden över 
motionen att det länge varit omstritt vilket begrepp verksamheterna ska använda för att benämna de 
personer som utreds och får insatser inom socialtjänsten. Olika verksamheter har till följd av tradition 
eller vad som för stunden ansetts vara korrekt använt olika begrepp. Olika begrepp skickar dock ut 
olika signaler. Begreppet ”kund” kan ge intrycket av att en person beställer en specifik och färdig 
tjänst, från ett fritt urval, som kommunen sedan åtar sig leverera. Detta är emellertid inte korrekt utan 
insatser enligt socialtjänstlagen ska utformas tillsammans med den enskilde, utifrån det individuella 
behovet, och den enskilde förväntas ta ett aktivt eget ansvar för att tillgodose sina behov så långt det är 
möjligt.  

Nämnderna framhåller även att insatser enligt socialtjänstlagen är medborgerliga rättigheter för att den 
som behöver det ska uppnå en skälig levnadsnivå genom samhällets försorg. Beslutet att någon enskild 
ska beviljas bistånd eller ej fattas dock ensidigt av kommunen. Det kan därför aldrig vara fråga om en 
tjänst som köps och levereras. Att ge intrycket av att den enskilde bör förvänta sig en kundrelation blir 
därför vilseledande. Det kan i sin tur ge upphov till frustration hos den enskilde eller anhöriga till den 
enskilde när förväntan inte infrias. Det kan också skapa en passivitet hos den enskilde i stället för ett 
aktivt deltagande och strävan mot självständighet. 

Nämnderna framhåller att begreppet ”kund” antyder att verksamheterna bör ha en kundorientering med 

målet att de som har kontakt med verksamheterna ska bli nöjda. Nöjdhet vid kontakt med 
verksamheterna är en viktig del i att uppnå legitimitet för det offentliga, men nämnderna påpekar att en 
myndighet också måste ta ansvar för att verksamheten bedrivs rättssäkert och att verksamheten beaktar 
en god ekonomisk hushållning. Nämnderna betonar att detta är viktigt för att verksamheterna också 
ska kunna göra rätt gentemot de invånare som verksamheterna inte möter, det vill säga de som inte 
nyttjar verksamhetens tjänster men som ändå genom att betala kommunalskatt och avgifter finansierar 
den kommunala verksamheten. En överdriven orientering mot att uppnå nöjdhet vid kontakt inom 
verksamhetens område kan skapa en förskjutning från andra värden som det offentliga också måste 
värna. 

Socialstyrelsens rekommendation 
Precis som nämnderna för Vård & Omsorg och Individ & Familjeomsorg framhåller avråder 
Socialstyrelsen från att använda begreppet ”kund”. Socialstyrelsen anger i sin termbank att  

Insatser från socialtjänsten ingår i offentligrättsliga åtaganden. Därför är kund, som används 
för att beskriva en av parterna i en civilrättslig relation inom det privata näringslivet, inte 
lämpligt att använda som samlande begrepp. Att vara kund innebär dessutom att man ska 
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kunna välja mellan olika varor och tjänster, något som alla de personer som får individuellt 
behovsprövade insatser från socialtjänsten inte har möjlighet att göra. 

Nämnden för Vård & Omsorg har med anledning av rekommendationen från Socialstyrelsen den 27 
november 2020 fattat beslut om att frångå begreppet ”kunder” i sin kommunikation. Vid 
kommunikation och dokumentation kring individer menar både nämnden för Vård & Omsorg och 
nämnden för Individ & Familjeomsorg att dessa i möjligaste mån ska benämnas med namn, om inte ett 
mer anonymiserat begrepp måste användas av sekretesskäl. När det talas om grupper bör i stället ett 
mer precist begrepp beroende på kontext användas, såsom hyresgästerna, enskilda, omsorgstagare eller 
patienter. I undantagsfall när det behöver kommuniceras kring hela målgruppen eller flera grupper kan 
begreppet brukare användas.  

Socialstyrelsen förespråkar användningen av brukare som samlat begrepp för alla som får individuellt 
behovsprövade insatser från socialtjänsten, oavsett vilket typ av insatser det handlar om. 
Socialstyrelsen menar att termen brukare kan ses som en motsvarighet till termen patient, men inom 
socialtjänstens domäner. Tilläggas kan också att Socialstyrelsen avråder från att använda termen 
brukare som hänvisning till en särskild grupp eller enstaka individer. Som framgår i stycket ovan 
beaktas även denna rekommendation och nämnderna för Vård & Omsorgs och Individ & 
Familjeomsorg använder redan i dag mer precisa begrepp såsom hyresgästerna, enskilda, 
omsorgstagare eller patienter vid kommunikation och dokumentation kring särskilda grupper och 
individer. 

Kommunallagens terminologi 
Begreppet brukare infördes i nuvarande kommunallag (2017:725) i och med att lagen trädde i kraft den 
1 januari 2018. I 7 kap. 7 § framgår att  

Om en nämnd med stöd av 5 § uppdrar åt en anställd att besluta på nämndens vägnar, får 
nämnden ställa upp villkor som innebär att brukarna av nämndens tjänster ska ges tillfälle att 
lägga fram förslag eller att yttra sig, innan beslutet fattas. 

Nämnden får också bestämma att en anställd får fatta beslut endast om företrädare för 
brukarna har tillstyrkt beslutet. 

I lagens förarbeten framhåller lagstiftaren att begreppet brukare avser personer som brukar en offentlig 
tjänst och att det därför ska anses vara språkligt neutralt samt att begreppet ”brukare” genomgående 

ska användas när man på detta sätt adresserar gruppen nyttjare av en verksamhet. 

Den allmänna kompetensen, likställighetsprincipen och principen om saklighet och 
opartiskhet 
Kommunen ska enligt kommunallagens 1 kap. 2 § på demokratins och den kommunala självstyrelsens 
grund hantera vissa angelägenheter och utföra vissa uppgifter till följd av kommunallagen eller annan 
författning. Dessa uppgifter faller inom den så kallade allmänna kompetensen. En angelägenhet måste 
enligt 2 kap. 1 § kommunallagen vara av allmänt intresse för att falla inom ramen för kommunens 
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allmänna kompetens. Allmänintresset ska också ha anknytning till kommunens område eller dess 
medlemmar (lokaliseringsprincipen).  

I kravet på allmänintresse ligger i princip ett förbud mot att ge understöd till enskilda 
kommunmedlemmar. Sådant stöd betraktas inte som en angelägenhet av allmänt intresse. Understöd 
till enskilda får bara ges i form av generella insatser. För att kunna lämna individuellt anpassade 
insatser krävs stöd i speciallag. 

Kommunens insatser inom vård och omsorg grundar sig på speciallagstiftning, bland annat 
socialtjänstlagen, och den speciallagstiftningen gäller framför generell lagsstiftning som 
förvaltningslagen och kommunallagen. Tillämpningen av speciallagstiftning ska dock ske mot 
bakgrund av de generella principerna i förvaltningslag och kommunallag. Förvaltningslagen är 
tillämplig på alla beslut i en kommun och när det gäller myndighetsutövning, som till exempel insatser 
enligt socialtjänstlagen, är den tillämplig i sin helhet. 

Kommunen ska även ta hänsyn likställighetsprincipen, vilken enligt 2 kap. 3 § kommunallagen innebär 
att en kommun ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. 
Utgångspunkten är att kommunens medlemmar ska vara likställda i förhållande till kommunen 
beträffande såväl rättigheter som skyldigheter. 

Vidare ska kommunen i sin myndighetsutövning beakta objektivitetsprincipens krav på saklighet och 
opartiskhet samt respekt för allas likhet inför lagen. Objektivitetsprincipen följer av regeringsformens 
1 kap. 9 § samt förvaltningslagens 5 § och innebär ett uttryckligt förbud för myndigheter att låta sig 
vägledas av andra intressen än dem som de är satta att tillgodose eller att grunda sina avgöranden på 
andra omständigheter än sådana som enligt tillämpliga författningar får beaktas vid prövning av ett 
ärende. 

Kravet på saklighet och opartiskhet kräver en objektiv och rättvis behandling av alla 
kommunmedlemmar när det gäller myndighetsutövande uppgifter.   

Kommunstyrelsens förvaltnings bedömning 
Nämnden för Vård & Omsorg har föreslagit att motionen ska anses besvarad med hänvisning till 
tidigare beslut inom nämnden om att frångå begreppet ”kunder” i sin kommunikation för att beskriva 
de som tar emot insatser från nämnden. Nämnden för Individ & Familjeomsorg menar att motionen 
ska avslås med hänvisning till att begreppet brukare är lämpligare än kund som benämning på 
förhållandet mellan nämnden för Individ & Familjeomsorg och de invånare som är i kontakt med 
nämnden.  

Kommunstyrelsens förvaltning instämmer i det som nämnderna anfört och anser att det inte är vare sig 
möjligt eller lämpligt att genomföra en generell ändring av ordet brukare till kunder/boende inom 
verksamhetsområdet vård och omsorg. Detta med hänvisning till att de individuellt behovsprövade 
insatser som utförs inom vård och omsorg inte kan betraktas som några beställningar av specifika och 
färdiga tjänster från ett fritt urval som kommunen åtar sig att leverera.  
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Ett införande av begreppet ”kund” riskerar också att förskjuta de offentligfinansierade insatserna från 
objektivitetsprincipens krav på saklighet och opartiskhet mot ett kundnöjdhetsperspektiv och att 
verksamheterna i sin myndighetsutövning därmed vägleds av andra intressen än dem som de är satta 
att tillgodose och att grunda sina avgöranden på. Om mer marknadsorienterade värden lyfts fram 
skulle det också kunna påverka på möjligheten att uppnå god ekonomisk hushållning. 

Kommunstyrelsens förvaltning ansluter sig även till lagstiftarens bedömning att begreppet brukare ska 
anses vara språkligt neutralt då det avser personer som brukar en offentlig tjänst samt Socialstyrelsens 
bedömning att begreppet brukare kan ses som socialtjänstens motsvarighet till begreppet patient. 

Avslutningsvis kan kommunstyrelsens förvaltning konstatera att motionens innehåll ger intrycket att 
enskilda individer som får behovsprövade insatser inom verksamhetsområdet vård och omsorg alltid 
benämns och tilltalas med ordet brukare, vilket inte är fallet. Begreppet brukare används enligt 
nämnderna i undantagsfall när det behövs kommunikation kring hela målgruppen eller flera grupper. 
Vid kommunikation och dokumentation kring individerna benämner verksamheterna i möjligaste mån 
dessa vid namn, om inte ett mer anonymiserat begrepp måste användas av sekretesskäl, och när det 
talas om grupper används i stället ett mer precist begrepp beroende på sammanhang, så som 
hyresgästerna, enskilda, omsorgstagare eller patienter. I dessa sammanhang är motionärens önskemål i 
stor utsträckning tillgodosett, även om de önskade begreppen inte kan användas generellt för alla 
insatser som beviljas efter individuell behovsprövning.   

Motionen bör med hänvisning till detta avslås. 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 
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§ 98 Dnr 2022-00119 
Remiss: Motion - Kunder som kallas brukare 

Beslut 
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till att nämnden 
för Vård & Omsorg den 27 november 2020 fattade beslut om att frångå begreppet 
”kunder” i sin kommunikation för att beskriva grupper som mottar insatser från 
nämnden enligt socialtjänstlagen eller hälso- och sjukvårdslagen. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) inkom i maj 2022 med en motion om att ändra tilltalet av 
personer inom vård- och omsorg. Motionären vill att Kungsbacka kommun 
omgående upphör med att benämna de som beviljats insatser enligt socialtjänstlagen 
eller är inskrivna i den kommunala hemsjukvården som ”brukare” och att de i stället 

benämns som ”kunder/boende”. Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat 
motionen till nämnden för Vård & Omsorg och nämnden för Individ & 
Familjeomsorg för yttrande. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-09-01 
Motion från Roger Larsson (KB) om att ändra ordet brukare till kunder, 2022-05-10 
Nämnden för Vård & Omsorg, 2020-11-27 § 105 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2020-10-20 

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag. Ordföranden prövar förslaget, och finner att nämnden beslutar 
enligt förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



 
 

Datum 
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VO 2022-00119 

 
 

 
Förvaltningen för Vård & Omsorg 

Cecilia Wahlgren 
0300-83 82 01 
Registrator 
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Remiss: Motion - Kunder som kallas brukare 
 

Förslag till beslut i nämnden för Vård & Omsorg 
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till att nämnden för Vård & 
Omsorg den 27 november 2020 fattade beslut om att frångå begreppet ”kunder” i sin kommunikation 

för att beskriva grupper som mottar insatser från nämnden enligt socialtjänstlagen eller hälso- och 
sjukvårdslagen. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) inkom i maj 2022 med en motion om att ändra tilltalet av personer inom vård- och 
omsorg. Motionären vill att Kungsbacka kommun omgående upphör med att benämna de som beviljats 
insatser enligt socialtjänstlagen eller är inskrivna i den kommunala hemsjukvården som ”brukare” och 

att de i stället benämns som ”kunder/boende”. Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat 

motionen till nämnden för Vård & Omsorg och nämnden för Individ & Familjeomsorg för yttrande. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-09-01 

Motion från Roger Larsson (KB) om att ändra ordet brukare till kunder, 2022-05-10 

Nämnden för Vård & Omsorg, 2020-11-27 § 105 

Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2020-10-20 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 
Det har länge varit omstritt vilket begrepp en verksamhet ska använda för att benämna personer som 
får en utredning och insats inom socialtjänsten. Av tradition eller med skiftande moden har olika 
verksamheter använt olika begrepp. Olika begrepp skickar ut olika signaler. Begreppet ”kund” kan ge 

intryck av att en person beställer en specifik och färdig tjänst, från ett fritt urval, och som kommunen 
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sedan åtar sig leverera. Men insatser enligt socialtjänstlagen är menade att vara utformade tillsammans 
med den enskilde, utifrån det individuella behovet, och den enskilde förväntas också ta ett aktivt eget 
ansvar för att tillgodose sina behov så långt som möjligt. Insatser enligt socialtjänstlagen är 
medborgerliga rättigheter, för att den som behöver det genom samhällets försorg ska uppnå en skälig 
levnadsnivå, men det är slutligen upp till kommunen om någon enskild ska beviljas bistånd eller ej. 
Det kan därför aldrig vara fråga om en tjänst som köps och levereras, och att ge intrycket av att den 
enskilde bör förvänta sig en kundrelation därför blir felaktigt. Det kan i sin tur ge upphov till 
frustration hos den enskilde eller anhöriga när denna förväntas inte infrias, och skapa en passivitet 
istället för ett aktivt deltagande och strävan mot självständighet. 
 
Användningen av begreppet ”kund” antyder också att verksamheten bör ha en kundorientering, där 

fokus främst ligger på att göra de som har kontakt med myndigheten nöjda. Nöjdhet vid kontakt är en 
viktig del i att uppnå legitimitet för det offentliga, men en myndighet måste också ta ansvar för att 
verksamheten bedrivs rättssäkert, med en god ekonomisk hushållning och i enlighet med vad som 
beslutats i demokratisk ordning. Detta för att en myndighet även måste göra rätt gentemot de 
medborgare som man inte möter, de som inte är ”kunder” i verksamheten, men som ändå är med och 

betalar genom skatt. En överdriven orientering mot att uppnå nöjdhet vid kontakt kan då ta fokus från 
andra värden som också är viktiga att värna. 
 
Vidare avråder Socialstyrelsen från att använda begreppet ”kund” och skriver att ”Insatser från 

socialtjänsten ingår i offentligrättsliga åtaganden. Därför är kund, som används för att beskriva en av 
parterna i en civilrättslig relation inom det privata näringslivet, inte lämpligt att använda som samlande 
begrepp. Att vara kund innebär dessutom att man ska kunna välja mellan olika varor och tjänster, 
något som alla de personer som får individuellt behovsprövade insatser från socialtjänsten inte har 
möjlighet att göra.” 
 
Med anledning av det fattade nämnden för Vård & Omsorg den 27 november 2020 beslut om att 
frångå begreppet ”kunder” i sin kommunikation. Vid kommunikation och dokumentation kring 

individer så ska dessa i möjligaste mån benämnas med namn, om inte ett mer anonymiserat begrepp 
måste användas av sekretesskäl. När det talas om grupper bör istället ett mer precist begrepp beroende 
på kontext användas, så som hyresgästerna, enskilda, omsorgstagare eller patienter användas. I 
undantagsfall när det behöver kommuniceras kring hela nämndens målgrupp eller flera grupper kan 
begreppet brukare användas. Socialstyrelsen förespråkar användningen av brukare som samlat begrepp 
för alla som får individuellt behovsprövade insatser från socialtjänsten oavsett vilket typ av insatser det 
handlar om. De menar att termen brukare kan ses som en motsvarighet till termen patient, men inom 
socialtjänstens domäner. Begreppet brukare är väletablerat i många andra kommuner, finns i 
Socialstyrelsens termbank och det förekommer även som begrepp i kommunallagen. Individ & 
Familjeomsorg använder sig också av brukarbegreppet. Men begreppet kan upplevas som opersonligt 
och oprecist, och det bör därför inte användas om enskilda individer. 
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Arian Faily     Lotta Nord 

Förvaltningschef    Biträdande förvaltningschef 
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§ 127 Dnr 2022-00124 
Yttrande över motion (KB) - Kunder som kallas brukare 

Beslut 
Kommunstyrelsen avslår motionen med hänvisning till att Nämnden för Individ & 
Familjeomsorg anser att begreppet brukare, jämfört med kund är en lämpligare 
benämning på förhållandet mellan Nämnden för Individ & Familjeomsorg och de 
invånare som är i kontakt med nämnden. 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg förklarar paragrafen omedelbart justerad.   

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) inkom i maj 2022 med en motion om att ändra tilltalet av 
personer inom vård- och omsorg. Motionären vill att Kungsbacka kommun 
omgående upphör med att benämna de som beviljats insatser enligt socialtjänstlagen 
eller är inskrivna i den kommunala hemsjukvården som ”brukare” och att de i stället 
benämns som ”kunder/boende”. Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat 

motionen till Nämnden för Vård & Omsorg och Nämnden för Individ & 
Familjeomsorg för yttrande. 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg föreslår att motionen ska avslås med 
hänvisning till Kommunfullmäktiges beslut 2017-05-09, § 76. I ärende KS dnr 2016-
00371. Svar på motion från Agnetha Ernegård (KB) och Roger Larsson (KB) om 
kunder som kallas brukare: 

1. Begreppet brukare är väletablerat, finns i Socialstyrelsens termbank samt föreslås 
införas i den nya kommunallagen. 

2. Begreppet kund är inte tillämpligt eftersom vissa av de tjänster som kommunen 
tillhandahåller invånarna är helt eller delvis skattefinansierade. Alla grupper som 
använder nämndens verksamhet kan heller inte rimligen kallas kunder. 

Beslutsunderlag 
Se, jämte bilagor, förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-09-07, där det föreslås att 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg föreslår att kommunstyrelsen avslår 
motionen med hänvisning till att Nämnden för Individ & Familjeomsorg anser att 
begreppet brukare, jämfört med kund, är en lämpligare benämning på förhållandet 
mellan nämnden för Individ & Familjeomsorg och de invånare som är i kontakt med 
nämnden. samt att nämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad. 
Motion från Roger Larsson (KB) om att ändra ordet brukare till kunder, 2022-05-10 
Begäran om yttrande till kommunstyrelsen, 2022-05-27 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-05-24, § 208 
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forts. § 127 

Beslutsgång 
Ordförande Gunilla Apler (M) frågar nämnden om följande förslag till beslut kan 
antas: 

Kommunstyrelsen avslår motionen med hänvisning till att Nämnden för Individ & 
Familjeomsorg anser att begreppet brukare, jämfört med kund, är en lämpligare 
benämning på förhållandet mellan nämnden för Individ & Familjeomsorg och de 
invånare som är i kontakt med nämnden. 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Förslagen antas. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
 



 
 

Datum 

2022-09-07 
Diarienummer 

IF 2022-00124 

 
 

 
 

Märta Lycken 
0300837459 
Nämndsekreterare 
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Yttrande över motion (KB) - Kunder som kallas brukare 
 

Nämnden för Individ & Familjeomsorgs förslag till kommunstyrelsen   
Kommunstyrelsen avslår motionen med hänvisning till att Nämnden för Individ & Familjeomsorg 
anser att begreppet brukare, jämfört med kund är en lämpligare benämning på förhållandet mellan 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg och de invånare som är i kontakt med nämnden. 

Nämnden ör Individ & Familjeomsorg förklarar paragrafen omedelbart justerad.   

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) inkom i maj 2022 med en motion om att ändra tilltalet av personer inom vård- och 
omsorg. Motionären vill att Kungsbacka kommun omgående upphör med att benämna de som beviljats 
insatser enligt socialtjänstlagen eller är inskrivna i den kommunala hemsjukvården som ”brukare” och 

att de i stället benämns som ”kunder/boende”. Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat 

motionen till Nämnden för Vård & Omsorg och Nämnden för Individ & Familjeomsorg för yttrande. 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg föreslår att motionen ska avslås med hänvisning till 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-05-09, § 76. I ärende KS dnr 2016-00371. Svar på motion från 
Agnetha Ernegård (KB) och Roger Larsson (KB) om kunder som kallas brukare: 
 

1. Begreppet brukare är väletablerat, finns i Socialstyrelsens termbank samt föreslås införas i den 
nya kommunallagen. 

2. Begreppet kund är inte tillämpligt eftersom vissa av de tjänster som kommunen tillhandahåller 
invånarna är helt eller delvis skattefinansierade. Alla grupper som använder nämndens 
verksamhet kan heller inte rimligen kallas kunder. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2022-09-07 
Motion från Roger Larsson (KB) om att ändra ordet brukare till kunder, 2022-05-10 
Begäran om yttrande till kommunstyrelsen, 2022-05-27 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-05-24, § 208 
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 
Det har länge varit omstritt vilket begrepp en verksamhet ska använda för att benämna personer som 
får en utredning och insats inom socialtjänsten. Av tradition eller med skiftande moden har olika 
verksamheter använt olika begrepp.  

Olika begrepp skickar ut olika signaler. Begreppet ”kund” kan ge intryck av att en person beställer en 

specifik och färdig tjänst, från ett fritt urval, och som kommunen sedan åtar sig leverera. Men insatser 
enligt socialtjänstlagen är menade att vara utformade tillsammans med den enskilde, utifrån det 
individuella behovet, och den enskilde förväntas också ta ett aktivt eget ansvar för att tillgodose sina 
behov så långt som möjligt. Insatser enligt socialtjänstlagen är medborgerliga rättigheter, för att den 
som behöver det genom samhällets försorg ska uppnå en skälig levnadsnivå, men det är slutligen upp 
till kommunen om någon enskild ska beviljas bistånd eller ej. Det kan därför aldrig vara fråga om en 
tjänst som köps och levereras, och att ge intrycket av att den enskilde bör förvänta sig en kundrelation 
därför blir felaktigt. Det kan i sin tur ge upphov till frustration hos den enskilde eller anhöriga när 
denna förväntas inte infrias, och skapa en passivitet istället för ett aktivt deltagande och strävan mot 
självständighet.  

Användningen av begreppet ”kund” antyder också att verksamheten bör ha en kundorientering, där 

fokus främst ligger på att göra de som har kontakt med myndigheten nöjda. Nöjdhet vid kontakt är en 
viktig del i att uppnå legitimitet för det offentliga, men en myndighet måste också ta ansvar för att 
verksamheten bedrivs rättssäkert, med en god ekonomisk hushållning och i enlighet med vad som 
beslutats i demokratisk ordning. Detta för att en myndighet även måste göra rätt gentemot de invånare 
som man inte möter, de som inte är ”kunder” i verksamheten, men som ändå är med och betalar genom 

skatt. En överdriven orientering mot att uppnå nöjdhet vid kontakt kan då ta fokus från andra värden 
som också är viktiga att värna.  

Vidare avråder Socialstyrelsen från att använda begreppet ”kund” och skriver att ”Insatser från 

socialtjänsten ingår i offentligrättsliga åtaganden. Därför är kund, som används för att beskriva en av 
parterna i en civilrättslig relation inom det privata näringslivet, inte lämpligt att använda som samlande 
begrepp. Att vara kund innebär dessutom att man ska kunna välja mellan olika varor och tjänster, 
något som alla de personer som får individuellt behovsprövade insatser från socialtjänsten inte har 
möjlighet att göra.”  

Vid kommunikation och dokumentation kring individer så ska dessa i möjligaste mån benämnas med 
namn, om inte ett mer anonymiserat begrepp måste användas av sekretesskäl. När det talas om grupper 
bör istället ett mer precist begrepp beroende på kontext användas, så som hyresgästerna, enskilda, 
omsorgstagare eller patienter användas. I undantagsfall när det behöver kommuniceras kring hela 
nämndens målgrupp eller flera grupper kan begreppet brukare användas. Socialstyrelsen förespråkar 
användningen av brukare som samlat begrepp för alla som får individuellt behovsprövade insatser från 
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socialtjänsten oavsett vilket typ av insatser det handlar om. De menar att termen brukare kan ses som 
en motsvarighet till termen patient, men inom socialtjänstens domäner. Begreppet brukare är 
väletablerat i många andra kommuner, finns i Socialstyrelsens termbank och det förekommer även som 
begrepp i kommunallagen. Vård & Omsorg använder sig också av brukarbegreppet. Begreppet kan 
dock upplevas som opersonligt och oprecist, och det bör därför inte användas om enskilda individer. 

 

Ivan Stipić     Märta Lycken 

Förvaltningschef    Verksamhetschef 
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§ 208 Dnr 2022-00409 
Remittering av motion från Roger Larsson (KB) om att ändra ordet 
brukare till kunder 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till nämnden för Vård & 
Omsorg och nämnden för Individ & Familjeomsorg för yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion om att ändra ordet brukare till 
kunder. Motionären vill kommunen omgående ska upphöra med att benämnde de 
som köper tjänster inom vård och omsorg som brukare och i stället övergå till att 
benämna och tilltala dessa som kunder/boende. 

Beslutsunderlag 
Motion från Roger Larsson (KB) om att ändra ordet brukare till kunder, 2022-05-10 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan 
notera informationen till protokollet och finner att utskottet bifaller det.  

Beslutet skickas till 
Nämnden för Vård & Omsorg och nämnden för Individ & Familjeomsorg 
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§ 86 Dnr 2022-00409 
Anmälan av motion från Roger Larsson (KB) om att ändra ordet brukare 
till kunder 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion om att ändra ordet brukare till 
kunder. Motionären vill kommunen omgående ska upphöra med att benämnde de 
som köper tjänster inom vård och omsorg som brukare och i stället övergå till att 
benämna och tilltala dessa som kunder/boende. 

Beslutsunderlag 
Motion från Roger Larsson (KB) om att ändra ordet brukare till kunder, 2022-05-10 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan remittera 
motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att 
kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



Kungsbackaborna 

Motion om kunder som kallas brukare 

Gör ett nytt försök att övertyga kommunfullmäktige att det som partiet 

Kungsbackaborna tyckte vara rätt 2016 är än mer rätt nu sex år senare. Vi skrev då: 

Närjag första gången hörde att dåvarande nämnden Äldreomsorgen nu Vård & 

Omsorg i Kungsbacka, använde ordet "brukare" blev j ag bestört! 

För oss är inte våra kunder några brukare! Sveriges Pensionärsförbund (SPF) har 

flera gånger krävt att benämningen brukare ändras till kunder. 

I bl.a Västerås, Östersund, Lidingö, Mölndal m.fl kommuner benämner man sina 

kunder inom Äldreomsorgen/Vård &Omsorg för just det de är; 

KUNDER/BOENDE ! 

Kunderna betalar för de tjänster de är i behov av. En av mina för sta frågor i nämnden 

var om vi inte kunde ändra benämningen brukare till kunder? 

Jag hör efter ca 1 år i nämnden att man fortfarande använder brukare då man i olika 

sammanhang talar/skriver om de som på något sätt är i behov av våra tjänster. 

SKL gjorde en undersökning 2011 där de kom fram till; 

Ser man "brukaren" som kund blir detta en framgångsfaktor! 

Kungsbackaborna föreslår kommunfullmäktige besluta 

att vi inom Kungsbacka kommun omgående förbjuder att benämna de som på något 

sätt tar del av våra tjänster för brukare. De skall benämnas för vad de är, nämligen 

Våra Kunder 

Kun sbacka 2016-06-06 N tt försök 2022-05-10 

Roger Lårson (Kb) 
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§ 105 Dnr 2020-00798  
Kundbegreppet 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att frångå begreppet kunder i sin 
kommunikation för att beskriva grupper som mottar insatser från nämnden enligt 
socialtjänstlagen eller hälso- och sjukvårdslagen. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen föreslår att begreppet kund inte längre ska användas i 
kommunikationen kring Vård & Omsorgs verksamheter. Vid kommunikation och 
dokumentation kring individer ska dessa i möjligaste mån benämnas med namn, om 
inte ett mer anonymiserat begrepp måste användas av sekretesskäl. När det talas om 
grupper bör istället ett mer precist begrepp beroende på kontext användas, så som 
hyresgästerna, enskilda, omsorgstagare eller patienter användas. I undantagsfall när 
det behöver kommuniceras kring hela nämndens målgrupp eller flera grupper kan 
begreppet brukare användas.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2020-10-20 

Beslutsgång 
Nämndsekreterare Carl Odhnoff föredrar ärendet. 

Hanna Schölander (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att nämnden 
beslutar enligt förvaltningens förslag. 
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Tjänsteskrivelse om avskaffande av kundbegreppet inom Vård & Omsorgs 
kommunikation 

Förslag till beslut i nämnden för Vård & Omsorg  

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att frångå begreppet kunder i sin kommunikation för att 
beskriva grupper som mottar insatser från nämnden enligt socialtjänstlagen eller hälso- och 
sjukvårdslagen. 

Sammanfattning av ärendet  
Förvaltningen föreslår att begreppet kund inte längre ska användas i kommunikationen kring Vård & 
Omsorgs verksamheter. Vid kommunikation och dokumentation kring individer ska dessa i möjligaste 
mån benämnas med namn, om inte ett mer anonymiserat begrepp måste användas av sekretesskäl. När 
det talas om grupper bör istället ett mer precist begrepp beroende på kontext användas, så som 
hyresgästerna, enskilda, omsorgstagare eller patienter användas. I undantagsfall när det behöver 
kommuniceras kring hela nämndens målgrupp eller flera grupper kan begreppet brukare användas.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2020-10-20 

Beskrivning av ärendet 
Vilket begrepp en verksamhet ska använda för att benämnda personer som får en utredning och insats 
inom socialtjänsten har länge varit omstritt. Olika verksamheter har av tradition eller med skiftande 
moden använt olika begrepp, och olika begrepp skickar ut olika signaler. Inom Vård & Omsorg 
används idag främst begreppet kund för de individer som brukar nämndens tjänster, oavsett om de är 
tjänster som helt subventioneras av skatter eller om det tas ut en avgift.  

Begreppet kund kan ge intryck av att man som enskild beställer en specifik och färdig tjänst, från ett 
fritt urval, och som kommunen sedan åtar sig leverera. Men insatser enligt socialtjänstlagen är menade 
att vara utformade tillsammans med den enskilde, utifrån det individuella behovet, och den enskilde 
förväntas också ta ett aktivt eget ansvar för att tillgodose sina behov så långt som möjligt. Insatser 
enligt är socialtjänstlagen är medborgerliga rättigheter, för att den som behöver det genom samhällets 
försorg ska uppnå en skälig levnadsnivå, men det är slutligen upp till kommunen om någon enskild ska 
beviljas bistånd eller ej. Det kan därför aldrig vara fråga om en tjänst som köps och levereras, och att 
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ge intrycket av att den enskilde bör förvänta sig en kundrelation därför blir felaktigt. Det kan i sin tur 
ge upphov till frustration hos den enskilde eller anhöriga när denna förväntas inte infrias, och skapa en 
passivitet istället för ett aktivt deltagande och strävan mot självständighet.  

Användningen av begreppet kund antyder också att verksamheten bör ha en kundorientering, där fokus 
ligger främst på att göra de som har kontakt med myndigheten nöjda. Nöjdhet vid kontakt är en viktig 
del i att uppnå legitimitet för det offentliga, men en myndighet måste också ta ansvar för att 
verksamheten bedrivs rättssäkert, med en god ekonomisk hushållning och i enlighet med vad som 
beslutats i demokratisk ordning. Detta för att en myndighet även måste göra rätt gentemot de 
medborgare som man inte möter, de som inte är ”kunder” i verksamheten, men som ändå är med och 

betalar genom skatt. En överdriven orientering mot att uppnå nöjdhet vid kontakt kan då ta fokus från 
andra värden som också är viktiga att värna. 

Av dessa anledningar så föreslår förvaltningen att Vård & Omsorg frångår kundbegreppet i sin 
kommunikation.  

Andra begrepp 
Som alternativ till kundbegreppet så anser förvaltningen att det vid kommunikation och dokumentation 
kring individer så ska dessa i möjligaste mån benämnas med namn, om inte ett mer anonymiserat 
begrepp måste användas av sekretesskäl. När det talas om grupper bör istället ett mer precist begrepp 
beroende på kontext användas, så som hyresgästerna, enskilda, omsorgstagare eller patienter användas. 
I undantagsfall när det behöver kommuniceras kring hela nämndens målgrupp eller flera grupper kan 
begreppet brukare användas. 

Socialstyrelsen förespråkar användningen av brukare som samlat begrepp för alla som får individuellt 
behovsprövade insatser från socialtjänsten oavsett vilket typ av insatser det handlar om. De menar att 
termen brukare kan ses som en motsvarighet till termen patient, men inom socialtjänstens domäner. 
Socialstyrelsen avråder samtidigt från att använda begreppet kund, och de skriver att:  

”Insatser från socialtjänsten ingår i offentligrättsliga åtaganden. Därför är kund, som används för att 

beskriva en av parterna i en civilrättslig relation inom det privata näringslivet, inte lämpligt att använda 
som samlande begrepp. Att vara kund innebär dessutom att man ska kunna välja mellan olika varor 
och tjänster, något som alla de personer som får individuellt behovsprövade insatser från socialtjänsten 
inte har möjlighet att göra.”  

Begreppet brukare är väletablerat i många andra kommuner, finns i Socialstyrelsens termbank och det 
förekommer även som begrepp i kommunallagen. Individ och familjeomsorg använder sig också av 
brukarbegreppet. Men begreppet kan upplevas som opersonligt och oprecist, och det bör därför inte 
användas om enskilda individer. Det går även i många fall när det hänvisas till en viss grupp att istället 
se till sammanhanget och använda mer precisa benämningar, som till exempel hyresgästerna, de 
enskilda, de äldre eller patienterna. Talar man om kända, enskilda individer bör man naturligtvis 
benämna dessa vid namn, om det inte behöver användas ett mer anonymt begrepp för att upprätthålla 
sekretess.  
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Eva Apelvi      Carl Odhnoff 

Biträdande förvaltningschef    Nämndsekreterare/utredare  
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§ 365 Dnr 2022-00403 
Svar på motion från Roger Larsson (KB) om pensionärers möjlighet att 
äta skollunch 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att det råder platsbrist i 
skolmatsalarna samt att motionens förslag försvårar skolornas arbete med att göra 
skolan till en trygg och säker plats för elever. 

Sammanfattning av ärendet 
Motionären vill att en utredning ska genomföras som visar på vilka skolor det skulle 
vara möjligt för pensionärer att äta skollunch och på vilka villkor. Vidare vill 
motionären att utredningen ska redovisas för kommunfullmäktige och att fullmäktige 
vid sin behandling av ärendet ska avgöra om möjligheten ska införas. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-10-04 
Nämnden för Service, 2022-09-22 § 87 
Nämnden för Service yttrande, 2022-09-02 
Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2022-09-02 
Nämnden för Förskola & Grundskola, 2022-09-21 § 121 
Förvaltningen för Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse, 2022-08-31 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, 2022-09-21, § 99 
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2022-08-31 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-24 § 206 
Kommunfullmäktige 2022-05-10 § 84 
Motion från Roger Larsson (KB) 2022-05-10 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
Kommunstyrelsens förvaltnings. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det.  
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Svar på motion från Roger Larsson (KB) om att undersöka möjligheten att låta 
pensionärer äta skollunch på skolorna i Kungsbacka 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att det råder platsbrist i skolmatsalarna samt 
att motionens förslag försvårar skolornas arbete med att göra skolan till en trygg och säker plats för 
elever. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) inkom den 5 maj 2022 med en motion om att undersöka möjligheten att låta 
pensionärer äta skollunch på skolorna i Kungsbacka. 

Motionären vill att en utredning ska genomföras som visar på vilka skolor det skulle vara möjligt för 
pensionärer att äta skollunch och på vilka villkor. Vidare vill motionären att utredningen ska redovisas 
för kommunfullmäktige och att fullmäktige vid sin behandling av ärendet ska avgöra om möjligheten 
ska införas. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-10-04 
Nämnden för Service, 2022-09-22 § 87 
Nämnden för Service yttrande, 2022-09-02 
Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2022-09-02 
Nämnden för Förskola & Grundskola, 2022-09-21 § 121 
Förvaltningen för Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse, 2022-08-31 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, 2022-09-21, § 99 
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2022-08-31 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-24 § 206 
Kommunfullmäktige 2022-05-10 § 84 
Motion från Roger Larsson (KB) 2022-05-10 
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Beskrivning av ärendet 
Roger Larsson (KB) inkom den 5 maj 2022 med en motion om att undersöka möjligheten att låta 
pensionärer äta skollunch på skolorna i Kungsbacka. 

Motionären vill att en utredning ska genomföras som visar på vilka skolor det skulle vara möjligt för 
pensionärer att äta skollunch och på vilka villkor. Vidare vill motionären att utredningen ska redovisas 
för kommunfullmäktige och att fullmäktige vid sin behandling av ärendet ska avgöra om möjligheten 
ska införas. 

Den 24 maj 2022 remitterade kommunstyrelsens arbetsutskott, motionen till nämnden för Förskola & 
Grundskola, nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad och nämnden för Service för att de skulle få 
möjlighet att tycka till om förslaget. 

Nämndernas bedömning 
Såväl nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad som nämnden för Förskola & Grundskola 
konstaterar i sina respektive svar att platsbrist i skolmatsalarna är en utmaning redan idag och att det 
av den anledningen inte skulle vara möjligt att erbjuda ytterligare personer möjlighet att äta lunch i 
skolmatsalarna. 

Utöver det menar såväl nämnden för Förskola & Grundskola som nämnden för Gymnasium & 
Arbetsmarknad att skolan inte är en allmän plats och att skolorna har en skyldighet att arbeta med att 
skapa en trygg och säker plats för elever och de som arbetar i skolorna. I syfte att uppnå det har 
nämnderna utarbetat nya rutiner för besökare på skolorna. 

Framför allt handlar arbetet om att begränsa och ha kontroll över vilka utomstående som vistas i 
lokalerna. För att skapa trygghet för elever och personal eftersträvar nämnderna, så få utomstående 
personer som möjligt, i skolans lokaler.  

Nämnden för Service konstaterar i sitt svar att nämnden levererar tjänster på uppdrag från beställande 
nämnder i kommunen och att nämnden levererar de tjänster som efterfrågas. Nämnden uttrycker inte 
att det finns några hinder mot att erbjuda pensionärer att äta skollunch, men konstaterar att någon 
sådan beställning ännu inte har inkommit. 

Kommunstyrelsens förvaltnings bedömning 
Kommunstyrelsens förvaltning kan konstatera att intentionen med motionärens förslag är god. 
Samvaro med andra människor är viktigt för den psykiska hälsan och en upplevd ensamhet har många 
negativa följder på såväl den fysiska som psykiska hälsan. Det är väl belagt inom forskningen. 

Mot bakgrund av nämnden för Förskola & Grundskolas samt nämnden för Gymnasium & 
Arbetsmarknads bedömning ser Kommunstyrelsen förvaltning dock inte att det är möjligt att införa 
möjligheter för pensionärer att äta skollunch tillsammans med elever i skolornas matsalar. 

Kommunstyrelsens förvaltning kan konstatera att uppdraget att tillhandahålla lunch för elever och 
personal måste ses som överordnat möjligheten för andra grupper att äta lunch i skolan. 



KUNGSBACKA KOMMUN 
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Utöver det är det viktigt att skolan är en trygg och säker plats. Om det finns en risk att en insats, skulle 
få negativa effekter på skolornas möjligheter att fullfölja ett av sina huvuduppdrag ser inte 
kommunstyrelsens förvaltning att den är möjlig att genomföra, oavsett hur lovvärd insatsen i sig än må 
vara. 

 

Malin Aronsson     Lovisa Eld 

Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef 
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Nämnden för Service Datum  

2022-09-22 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 87 Dnr 2022-00146 
Begäran om yttrande - Motion om pensionärers möjlighet att äta 
skollunch 

Beslut 
Nämnden för Service antar yttrandet över Kommunstyrelsens remiss – Motion om 
pensionärers möjlighet att äta skollunch (KS 2022-00403), daterat 2022-05-24 och 
översänder det som till svar till Kommunstyrelsen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Service har fått tillfälle att yttra sig över Kungsbackabornas motion 
avseende pensionärers möjlighet att äta skollunch, daterat 2022-05-10. 

I motionen föreslår Kungsbackaborna att Kommunfullmäktige beslutar om en 
omgående undersökning  gällande vilka möjligheter det finns för att låta pensionärer 
äta lunch på skolorna i Kungsbacka kommun. Undersökning ska syfta till att visa på 
vilka skolor och på vilka villkor luncherna kan genomföras. När utredningen är klar 
ska den redovisa för Kommunfullmäktige som därefter fattar beslut.  

Verksamheten Måltid levererar på uppdrag av beställande förvaltningar i enlighet 
med nämnden för Service reglemente. Reglementet anger att nämnden för Service 
ska till kommunens förvaltningar inom Kungsbacka kommun tillhandahålla och 
utveckla efterfrågade tjänster. Anser För & Grundskola samt Gymnasium & 
Arbetsmarknad att det är möjlig med motionens förfrågan hanterar Måltid frågan 
enligt gällande rutiner för förändrad leverans. 
 

Nämnden för Service avslår motionen då uppdraget inte har efterfrågats av 
beställande förvaltningar och därmed inte omfattas av nämnden för Service 
reglemente.  
 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2022-09-02 
 
Nämnden för service yttrande över Kommunstyrelsens remiss: Motion om 
pensionärers möjlighet att äta skollunch (KS 2022-00403), daterat 2022-05-24. 
 
(Kommunstyrelsen) (e-post) Begäran om yttrande - Motion om pensionärers 
möjlighet att äta skollunch  
 
(Kommunstyrelsen) (Beslut § 206) Begäran om yttrande - Motion om pensionärers 
möjlighet att äta skollunch  
 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) 
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2022-09-22 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

(Kommunfullmäktige) (Beslut § 84) begäran om yttrande- Motion om pensionärers 
möjlighet att äta skollunch  
 
(Kungsbackaborna) - Motion om pensionärers möjlighet att äta skollunch, daterat 
2022-05-10 
 
Nämnden för Service reglemente 
 
 

Beslutsgång 
Ordförande Fredrik Hansson (C) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 
säga förvaltningen för Service förslag, och att nämnden för Service bifaller det. 

 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  



 
YTTRANDE 

Nämnd 
 Datum 

2022-09-02 
Diarienummer 

SE 2022-00146 
 

 
Nämnd 

nämnd@kungsbacka.se 

1 (1)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

 
Nämnden för Service yttrande över Kommunstyrelsens remiss - Motion om 
pensionärers möjlighet att äta skollunch (KS 2022-00403). 

Sammanfattande inställning 
Nämnden för Service avslår motionen då uppdraget inte har efterfrågats av beställande förvaltningar 
och därmed inte omfattas av nämnden för Service reglemente.  
 
 
 

Nämndens ställningstagande i detalj  
Verksamheten Måltid levererar på uppdrag av beställande förvaltningar i enlighet med nämnden för 
Service reglemente. Reglementet anger att nämnden för Service ska till kommunens förvaltningar inom 
Kungsbacka kommun tillhandahålla och utveckla efterfrågade tjänster. Anser För & Grundskola samt 
Gymnasium & Arbetsmarknad att det är möjlig med motionens förfrågan hanterar Måltid frågan enligt 
gällande rutiner för förändrad leverans. 
 



 
 

Datum 

2022-09-02 
Diarienummer 

SE 2022-00146 

 
 

 
Förvaltningen för Service 

Namita Magnusson 
0300 83 46 58 
Nämndsekreterare 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Begäran om yttrande - Motion om pensionärers möjlighet att äta skollunch (KS 2022-
00403). 
 

Förslag till beslut i nämnden för Service 
Nämnden för Service antar yttrandet över Kommunstyrelsens remiss – Motion om pensionärers 
möjlighet att äta skollunch (KS 2022-00403), daterat 2022-05-24 och översänder det som till svar till 
Kommunstyrelsen. 

 

 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Service har fått tillfälle att yttra sig över Kungsbackabornas motion avseende 
pensionärers möjlighet att äta skollunch, daterat 2022-05-10. 

I motionen föreslår Kungsbackaborna att Kommunfullmäktige beslutar om en omgående undersökning  
gällande vilka möjligheter det finns för att låta pensionärer äta lunch på skolorna i Kungsbacka 
kommun. Undersökning ska syfta till att visa på vilka skolor och på vilka villkor luncherna kan 
genomföras. När utredningen är klar ska den redovisa för Kommunfullmäktige som därefter fattar 
beslut.  

 

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2022-09-02 
 
Nämnden för service yttrande över Kommunstyrelsens remiss: Motion om pensionärers möjlighet att 
äta skollunch (KS 2022-00403), daterat 2022-05-24. 
 
(Kommunstyrelsen) (e-post) Begäran om yttrande - Motion om pensionärers möjlighet att äta 
skollunch  
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(Kommunstyrelsen) (Beslut § 206) Begäran om yttrande - Motion om pensionärers möjlighet att äta 
skollunch  
 
(Kommunfullmäktige) (Beslut § 84) begäran om yttrande- Motion om pensionärers möjlighet att äta 
skollunch  
 
(Kungsbackaborna) - Motion om pensionärers möjlighet att äta skollunch, daterat 2022-05-10 
 
Nämnden för Service reglemente 
 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

Beskrivning av ärendet 
Nämnden för Service ska till kommunens förvaltningar inom Kungsbacka kommun tillhandahålla och 
utveckla efterfrågade tjänster inom Måltid, det vill säga måltidsproduktion och servering i förskolor, 
skolor, gymnasier och boenden.  

Leverans sker på uppdrag av beställande förvaltningar.  

 

 

 

Karl Persson      Annika Åkerlund 

Tillförordnad förvaltningschef Service  Verksamhetschef Måltid   
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2022-09-21 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 121 Dnr 2022-00808 
Begäran om yttrande - Motion om pensionärers möjlighet att äta 
skollunch 

Beslut 
Nämnden för Förskola & Grundskola föreslår kommunfullmäktige att avslå 
motionen med hänvisning till platsbrist i grundskolornas skolmatsalar samt att skolan 
inte är en allmän plats.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har för yttrande översänt en av Roger Larsson (Kb) och Janne 
Heimbrand (Kb) undertecknad motion om pensionärers möjlighet att äta skollunch.  

Kungsbackaborna föreslår kommunfullmäktige besluta: att vi omgående undersöker 
vilka möjligheter vi har att låta våra pensionärer äta lunch på skolor i Kungsbacka 
kommun. En undersökning som visar vilka skolor och på vilka villkor det kan 
genomföras. När den är klar redovisas den för Kommunfullmäktige som beslutar om 
det skall införas eller ej.  

Förvaltningens utredning visar att det finns svårigheter främst med hänvisning till 
platsbrist i grundskolornas skolmatsalar.  

Beslutsunderlag 
FG Ekonomi & Planerings tjänsteskrivelse, 2022-08-31 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 
säga skolchefens förslag och att nämnden för Förskola och Grundskola bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

 



 
 

Datum 

2022-08-31 
Diarienummer 

FG 2022-00808 

 
 

 
FG Ekonomi & Planering 

Julia Tryggvadottir Tollesson 
0300-835303 
Bitr Förvaltningschef 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Begäran om yttrande - Motion om pensionärers möjlighet att äta skollunch 

Förslag till beslut i nämnden för Förskola & Grundskola 

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till platsbrist i grundskolornas skolmatsalar samt 
att skolan inte är en allmän plats.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har för yttrande översänt en av Roger Larsson (Kb) och Janne Heimbrand (Kb) 
undertecknad motion om pensionärers möjlighet att äta skollunch.  
 
Kungsbackaborna föreslår kommunfullmäktige besluta: att vi omgående undersöker vilka möjligheter 
vi har att låta våra pensionärer äta lunch på skolor i Kungsbacka kommun. En undersökning som visar 
vilka skolor och på vilka villkor det kan genomföras. När den är klar redovisas den för 
Kommunfullmäktige som beslutarom det skall införas eller ej.  

Beslutsmotivering 
Nämnden för Förskola & Grundskola ser i dagsläget inga möjligheter att erbjuda pensionärer möjlighet 
att äta skollunch främst med hänvisning till platsbrist i grundskolornas skolmatsalar.   
  
Platsbristen i skolmatsalarna sett till antalet elever som går på Kungsbacka kommuns grundskolor är 
en utmaning och en fråga eleverna återkommande lyft som problematiskt. Skolmatsalarna är ofta en 
trång sektor där det gäller att skapa ett så jämnt flöde som möjligt under en begränsad tidsram. 
Skolmaten serveras normalt mellan kl. 10.30 och 13.00 på grundskolorna. Schemaläggning ses 
regelbundet över så att flödet i skolmatsalarna ska fungera bättre och eleverna uppmanas att äta på sin 
utsatta tid. Ur nämndens synvinkel är det först och främst viktigt att säkerställa en god tillgänglighet 
till skolmatsalarna för grundskoleeleverna innan möjligheten för utomstående öppnas upp.  
Grundskolorna är ingen allmän plats och har sedan en tid tillbaka arbetat med nya rutiner för besökare 
på grundskolorna i syfte att begränsa och ha kontroll över vilka utomstående som vistas i lokalerna. 
För att skapa trygghet för elever och personal eftersträvas så få utomstående personer som möjligt i 
skolans lokaler.  
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Med hänvisning till detta föreslår Nämnden för Förskola & Grundskola att Kommunfullmäktige avslår 
motionen.   
  

Beslutsunderlag 
FG Ekonomi & Planerings tjänsteskrivelse, 2022-08-31 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

 

Maria Andersson   Julia Tryggvadottir Tollesson 

Skolchef    Bitr. förvaltningschef 
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 99 Dnr 2022-00138 
Begäran om yttrande - Motion om pensionärers möjlighet att äta 
skollunch 

Beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till platsbrist i 
gymnasieskolornas skolmatsalar samt att skolan inte är en allmän plats där elevernas 
rätt till trygghet ska prioriteras 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har för yttrande översänt en av Roger Larsson (Kb) och Janne 
Heimbrand (Kb) undertecknad motion om pensionärers möjlighet att äta skollunch 

Kungsbackaborna föreslår kommunfullmäktige besluta: att vi omgående undersöker 
vilka möjligheter vi har att låta våra pensionärer äta lunch på skolor i Kungsbacka 
kommun. En undersökning som visar vilka skolor och på vilka villkor det kan 
genomföras. När den är klar redovisas den för Kommunfullmäktige som beslutarom 
det skall införas eller ej. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-08-31 
Motion om pensionärers möjlighet att äta skollunch, 2022-05-10  

Beslutsgång 
Ordförande Elin Hysén (L) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag och att nämnden bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  



 
 

Datum 

2022-08-31 
Diarienummer 

GA 2022-00138 

 
 

 
 

Andreas Mårtensson 
0300 83 41 99 
Utvecklingsledare 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Begäran om yttrande - Motion om pensionärers möjlighet att äta skollunch 
 

Förslag till beslut i Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till platsbrist i gymnasieskolornas skolmatsalar 
samt att skolan inte är en allmän plats där elevernas rätt till trygghet ska prioriteras 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har för yttrande översänt en av Roger Larsson (Kb) och Janne Heimbrand (Kb) 
undertecknad motion om pensionärers möjlighet att äta skollunch 

Kungsbackaborna föreslår kommunfullmäktige besluta: att vi omgående undersöker vilka möjligheter 
vi har att låta våra pensionärer äta lunch på skolor i Kungsbacka kommun. En undersökning som visar 
vilka skolor och på vilka villkor det kan genomföras. När den är klar redovisas den för 
Kommunfullmäktige som beslutarom det skall införas eller ej. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-08-31 

Motion om pensionärers möjlighet att äta skollunch, 2022-05-10  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

Beskrivning av ärendet 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad ser i dagsläget ingen möjlighet att erbjuda pensionärer 
möjlighet att äta skollunch främst med hänvisning till platsbrist i gymnasieskolornas skolmatsalar.  
 
Platsbristen i skolmatsalarna sett till antalet elever som går på Kungsbacka kommuns gymnasieskolor 
är en utmaning och en fråga eleverna återkommande lyft som problematiskt. Skolmatsalarna är ofta en 
trång sektor där det gäller att skapa ett så jämnt flöde som möjligt under en begränsad tidsram. 
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Skolmaten serveras normalt mellan kl. 10.30 och 13.30 på gymnasieskolorna. Schemaläggningen har 
setts över så att flödet i skolmatsalarna ska fungera bättre och eleverna har uppmanats att äta på sin 
utsatta tid. Angränsande utrymmen har också tagits i anspråk för att ge fler elever plats att äta. Ur 
nämndens synvinkel är det först och främst viktigt att säkerställa en god tillgänglighet till 
skolmatsalarna för gymnasieeleverna innan möjligheten för utomstående öppnas upp.  
 
Gymnasieskolorna är heller ingen allmän plats och har sedan en tid tillbaka även nya rutiner för 
besökare på gymnasieskolorna i syfte att begränsa och ha kontroll över vilka utomstående som vistas i 
lokalerna. För att skapa trygghet för elever och personal eftersträvas så få utomstående personer som 
möjligt i skolans lokaler. Tillträdesreglerna omfattar anmälan i reception vid besök av utomstående 
samt låsta entréer, utöver huvudentré, från kl. 09.00.  
 
Med hänvisning till detta föreslår Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad att 
Kommunfullmäktige avslår motionen.  
 

 

Maria Andersson     Andréas Mårtensson  

Förvaltningschef     T.F Kvalitets- och utvecklingschef 
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2022-05-24 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 206 Dnr 2022-00403 
Remittering av motion från Roger Larsson (KB) om att undersöka 
möjligheten att låta pensionärer äta skollunch på skolorna i 
Kungsbacka 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till nämnden för Förskola & 
Grundskola, nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad och nämnden för Service 
för yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion om att undersöka möjligheten att 
låta pensionärer äta skollunch på skolorna i Kungsbacka. Motionären vill att en 
utredning ska genomföras som visar på vilka skolor detta kan införas och på vilka 
villkor. Vidare vill motionären att utredningen ska redovisas till kommunfullmäktige 
och att fullmäktige vid sin behandling av ärendet ska avgöra om möjligheten ska 
införas. 

Beslutsunderlag 
Motion från Roger Larsson (KB) om att undersöka möjligheten att låta pensionärer 
äta skollunch på skolorna i Kungsbacka, 2022-05-09 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det.  

Beslutet skickas till 
Nämnden för Förskola & Grundskola, nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
och nämnden för Service 
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 84 Dnr 2022-00403 
Anmälan av motion från Roger Larsson (KB) om att undersöka 
möjligheten att låta pensionärer äta skollunch på skolorna i 
Kungsbacka 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion om att undersöka möjligheten att 
låta pensionärer äta skollunch på skolorna i Kungsbacka. Motionären vill att en 
utredning ska genomföras som visar på vilka skolor detta kan införas och på vilka 
villkor. Vidare vill motionären att utredningen ska redovisas till kommunfullmäktige 
och att fullmäktige vid sin behandling av ärendet ska avgöra om möjligheten ska 
införas. 

Beslutsunderlag 
Motion från Roger Larsson (KB) om att undersöka möjligheten att låta pensionärer 
äta skollunch på skolorna i Kungsbacka, 2022-05-09 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan remittera 
motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att 
kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  



Kungsbackaborna 

Motion ti~~ ~f-möte 2022-05-10 

Betr.: Pensionärers möjlighet att äta skollunch 

Den sociala Kontakten, samvaron til lsammans med andra människor, är av 

största vilt för välbefinnandet. Maten haren central roll för oss al la. För 

pensionärer kan den vara särskilt viktig. För att ge möjligheten till ökad social 

samvaro vil l vi undersöka om och i så fall hur vi I<an erbjuda våra pensionärer 

möjligheten att få äta skollunch. Att få äta skollunch til lsammans med barnen 

är ett sätt att bryta ensamheten och slippa sitta ensam hemma och äta. Vidare 

så är skolmaten både god och näringsrik. 

Vi tror att pedagogerna s!<ulle uppfatta samvaron som en avlastning. Barnen 

känner trygghet tillsammans med äldre människor och det är ju inte al la som 

träffar sina mor- och/eller farföräldrar så ofta. 

Att låta pensionärer äta skollunch är inget nytt. Det förekommer i flera 

kommuner. I Huddinge Kommun finns det på 15 skolor där pensionären betalar 

43kr för lunchen. Man betalar med en lunchkupong som man Köpt tidigare. 

Tierps kommun kan pensionärer äta på 12 skolor för 49kr. 

Kungsbackaborna föreslår kommunfullmäktige besluta: 

att vi omgående undersöker villa möjligheter vi har att låta våra pensionärer 

äta lunch på skolor i Kungsbacka kommun. En undersökning som visar villa 

skolor och på vilka villkor det kan genomföras. När den är klar redovisas den för 

Kommunfullmäktige som beslutarom det skal l införas el ler ej. 

Roger Larsson (Kb) anne Heimbrand (Kb) 
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 366 Dnr 2022-00083 
Svar på motion från Roger Larsson (KB) om fullvaccinering inom 
Kungsbacka kommuns verksamheter 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser motionens yrkande ett och två besvarade med hänvisning 
till att kommunen redan arbetar så som motionären efterfrågar. 

Kommunfullmäktige avslår motionens tredje yrkande med hänvisning till att ett krav 
på vaccination skulle kunna stå i strid med lagstiftning, exempelvis 
diskrimineringslagen, i fall då sökande på grund av funktionsnedsättning eller 
religiösa skäl inte kan eller vill vaccinera sig samt ett krav på vaccination inom 
kommunens samtliga verksamheter sannolikt inte skulle vara förenligt med god sed 
på arbetsmarknaden. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion som anmäldes vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 8 februari 2022. Motionären vill att 
kommunen ska informera om att det är kommunens önskan att alla inom Kungsbacka 
kommuns verksamheter, som kan fullvaccineras, gör det fullt ut, framför allt inom 
omsorg, skola och förskola.  

Vidare vill motionären att kommunen ska planera sin verksamhet så att ingen 
ovaccinerad medarbetare inom omsorgsverksamheten har direktkontakt med 
ovaccinerad eller skör kund samt att kommunen vid nyanställningen har som krav att 
den sökande ska vara fullvaccinerad. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-10-13 
Kommunfullmäktige, 2022-02-08, § 14 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-03-01, § 77 
Motion från Roger Larsson (KB) om fullvaccinering inom Kungsbacka kommuns 
verksamheter, 2022-01-18 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
Kommunstyrelsens förvaltnings. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det.  
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Svar på motion från Roger Larsson (KB) om fullvaccinering inom Kungsbacka 
kommuns verksamheter 
 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser motionens yrkande ett och två besvarade med hänvisning till att kommunen 
redan arbetar så som motionären efterfrågar. 

Kommunfullmäktige avslår motionens tredje yrkande med hänvisning till att ett krav på vaccination 
skulle kunna stå i strid med lagstiftning, exempelvis diskrimineringslagen, i fall då sökande på grund 
av funktionsnedsättning eller religiösa skäl inte kan eller vill vaccinera sig samt ett krav på vaccination 
inom kommunens samtliga verksamheter sannolikt inte skulle vara förenligt med god sed på 
arbetsmarknaden. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion som anmäldes vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 8 februari 2022. Motionären vill att kommunen ska informera om att det är 
kommunens önskan att alla inom Kungsbacka kommuns verksamheter, som kan fullvaccineras, gör det 
fullt ut, framför allt inom omsorg, skola och förskola.  

Vidare vill motionären att kommunen ska planera sin verksamhet så att ingen ovaccinerad medarbetare 
inom omsorgsverksamheten har direktkontakt med ovaccinerad eller skör kund samt att kommunen vid 
nyanställningen har som krav att den sökande ska vara fullvaccinerad. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-10-13 
Kommunfullmäktige, 2022-02-08, § 14 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-03-01, § 77 
Motion från Roger Larsson (KB) om fullvaccinering inom Kungsbacka kommuns verksamheter, 2022-
01-18 

Beskrivning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion som anmäldes vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 8 februari 2022.  
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Motionären föreslår: 

1. att vi informerar om vår önskan att alla inom Kungsbacka kommuns verksamheter, som kan 
vaccineras, gör det fullt ut. Framför allt de inom omsorg, skola och förskola  

2. att vi planerar vår verksamhet så att ingen ovaccinerad medarbetare inom 
omsorgsverksamheten har direktkontakt med ovaccinerad eller skör kund. 

3. att vi vid nyanställning har som krav att den sökande skall vara fullvaccinerad. 

Eftersom frågan om krav på vaccinering mot covid-19 vid nyanställningar och för redan anställd 
personal inom kommunal verksamhet blev aktuell i och med pandemin har Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR) sammanställt ett kunskapsunderlag kring det rättsliga läget.  

SKR framhåller att det i Sverige finns ett grundlagsskydd mot påtvingade kroppsliga ingrepp. Med 
kroppsligt ingrepp avses, utöver våld, även bland annat läkarundersökningar, vaccinering och 
blodprovstagning. Offentligt anställda omfattas av skyddet gentemot det allmänna både i egenskap av 
medborgare och som anställda av en offentlig arbetsgivare. Ett ingrepp är påtvingat om det genomförs 
efter hot om sanktion eller andra former av påtryckningar. 

Grundlagsskyddet mot påtvingade kroppsliga ingrepp innebär att kommunala arbetsgivare inte kan 
kräva att arbetstagare ska vaccinera sig. Det krävs att ett undantag från grundlagsskyddet meddelats 
via lag, men någon sådan lagstiftning finns inte. 

Information till redan anställda och planering av verksamheten 
Kungsbacka kommun arbetar kontinuerligt med att förhindra smittspridning genom information från 
Folkhälsomyndigheten och särskilda föreskrifter från Arbetsmiljöverket (AFS 2018:4) om vaccinering, 
smittspridning med mera. I verksamheter där medarbetare möter sköra personer finns inarbetade 
rutiner för att upprätthålla de hygieniska grundkraven bland annat genom att arbeta med munskydd, 
handsprit, visir och handskar i den omfattning Region Halland rekommenderar. 

Vaccinationsbevis 
E-hälsomyndigheten har tagit fram en e-tjänst för bland annat vaccinationsbevis för att enskilda ska 
kunna resa i Europa. Syftet med beviset är enligt SKR inte att det ska användas i anställningen och 
arbetstagaren är inte skyldig att visa upp sådant bevis. 

Nyrekrytering 
SKR har även när det gäller nyrekrytering redogjort för rättsläget, senaste uppdateringen är från 7 
februari 2022. 

SKR menar att ett krav på vaccination för att anställas i en viss verksamhet träffas normalt inte av 
grundlagsskyddet i 2 kap 6 § regeringsformen eftersom det inte utgör ett påtvingat kroppsligt ingrepp. 
Det beror på att en anställning i detta sammanhang betraktas som en förmån som den arbetssökande 
kan välja att avstå från om denne inte vill vaccinera sig. 
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Ett krav på vaccination skulle dock kunna stå i strid med annan lagstiftning, exempelvis 
diskrimineringslagen i fall då sökande på grund av funktionsnedsättning eller religiösa skäl inte kan 
eller vill vaccinera sig. Även begreppet god sed på arbetsmarknaden måste beaktas i dessa situationer. 
Uppställs ett vaccinationskrav vid nyrekrytering måste det därför kunna motiveras av ett berättigat 
syfte och framstå som befogat varför ett generellt krav för samtliga anställningar inom en kommun 
sannolikt kan ifrågasättas. Det är möjligt att ett sådant krav för den som söker anställning inom vård 
och omsorg skulle kunna anses som berättigat men frågan är inte rättsligt prövad. 

I verksamheter där krav på vaccination sedan tidigare uppställts kan man upprätthålla kravet vid 
nyrekrytering. 

E-hälsomyndighetens e-tjänst för bland annat vaccinationsbevis är inte heller till för att användas i 
samband med rekrytering. En arbetssökande är inte skyldig att visa upp vaccinationsbevis, även om det 
inte finns några formella hinder mot att arbetsgivaren efterfrågar ett sådant. Det finns inte någon 
verksamhet i Kungsbacka där det i dag ställs krav på vaccination vid nyrekrytering. 

Kommunstyrelsens förvaltnings bedömning 
Kommunstyrelsens förvaltnings bedömning är att motionen inte ska bifallas när det gäller förslaget om 
nyrekrytering med hänvisning till de skäl SKR framför, det vill säga tveksamheter beträffande om det 
skulle kunna strida mot lag samt mot god sed på arbetsmarknaden. Det finns inte något berättigat syfte 
eller framstår som befogat när det gäller ett generellt krav på vaccination för samtliga anställda. När 
det gäller ansökan om anställning inom vård och omsorg finns det, särskilt i avsaknad av rättslig 
prövning, inte tillräckliga skäl att införa ett sådant krav. 
 
 
Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 
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§ 77 Dnr 2022-00083 
Remittering av motion från Roger Larsson (KB) om fullvaccinering inom 
Kungsbacka kommuns verksamheter 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till Kommunstyrelsens 
förvaltning för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion om att kommunen ska informera 
om att det kommunens önskan att alla inom Kungsbacka kommuns verksamheter, 
som kan vaccineras, gör det full ut, framför allt inom omsorg, skola och förskola. 
Vidare vill motionären att kommunen ska planera sin verksamhet så att ingen 
ovaccinerad medarbetare inom omsorgsverksamheten har direktkontakt med 
ovaccinerad eller skör kund samt att kommunen vid nyanställningar har som krav att 
den sökande ska vara fullvaccinerad. 

Motionen anmäldes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 8 februari 2022. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige, 2022-02-08, § 14 
Motion från Roger Larsson (KB) om fullvaccinering inom Kungsbacka kommuns 
verksamheter, 2022-01-18 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det.  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens förvaltning, HR-avdelningen 
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§ 14 Dnr 2022-00083 
Anmälan av motion från Roger Larsson (KB) om fullvaccinering inom 
Kungsbacka kommuns verksamheter 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion om att kommunen ska informera 
om att det är kommunens önskan att alla inom Kungsbacka kommuns verksamheter 
som kan vaccineras, ska göra det full ut, framför allt inom omsorg, skola och 
förskola. Vidare vill motionären att kommunen ska planera sin verksamhet så att 
ingen ovaccinerad medarbetare inom omsorgsverksamheten har direktkontakt med 
ovaccinerad eller skör kund samt att kommunen vid nyanställningar har som krav att 
den sökande ska vara fullvaccinerad. 

Beslutsunderlag 
Motion från Roger Larsson (KB) om fullvaccinering inom Kungsbacka kommuns 
verksamheter, 2022-01-18 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan remittera 
motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att 
kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



Kungsbackabarna 

Motion till Kommunfullmäktige iKungsbacka 

Fullvaccinering inom Kungsbacka kommuns 

verksamheter. 

Skälet til l detta är att partiet Kungsbackaborn~ vil l, så långt som 

det är möjligt, skydda sköra och speciellt utsatta personer: 

kunder, elever, medborgare och medarbetare. Motionen avser 

redan anställda samt vid nyanställning. 

Kungsbacka kommun har ett ansvar enligt arbetsmiljölagen. Vi 

skal l vidta alla försiktighetsåtgärder som behövs för att 

förebygga så att anställda inte utsätts för ohälsa eller olycksfall. 

Partiet Kungsb~~kaborn~~ värnarom kommunens anställda och 

dess invånare. Även om vaccinering inte ger ett 100% skydd så 

minskar riskerna för och effekten av, eventuel l smitta. Jämfört 

med ovaccinerad så minskar risken betyd I igt vad det gä I ler 

smittspridning inom omsorg, skola, förskola och övrig 

kommunal verksamhet. För att uppnå så hög vaccineringsgrad 

som möjligt vil l partiet Kungsbackaborn~, att kommunen skal l 

verka för fullvaccinering. Undantagna från målet att vara 

fullvaccinerad är de som av medicinska skäl ej kan/skall 

vaccinera sig. 

Detta bör gälla alla i kommunens verksamheter 

Kungsbacka kommun är en kommun där medarbetarna 

samverkar över verksamhetsgränserna. Detta innebär att även 

om medarbetare inte har direkt kontakt med sköra personer så 

har man det indirekt. Av den anledningen anser partiet 

Ku ngsbacka borna att det ä r mycket viktigt att vädjan om 

fullvaccinering skal l gälla al la våra anställda och politiker inom 

Kungsbacka kommuns samtliga verksamhetsområden samt att 

det är ett krav vid nyanställning. 



Kungsbackaborna 

Kungsbackaborna yrkar därför: 

1. att vi i nformera r om vårönskan att al la inom Kungsbacka 

kom m u ns verksa m heter, som ka n vacci Heras, gör det fu I It ut. 
Framför allt de inom omsorg, skola och förskola 

2. att vi pla Hera r vå r verksa m het så att ingen ovaccinerad 
medarbetare inom omsorgsverksamheten har direktkontakt 

med ovaccinerad eller skör kund. 

3. att vi vid nya nstä I I n i ng ha r som krav att den sökande ska I I va ra 
fu I Ivacci nerad. 

Kungsbacka 2022-01-18 

Roger Larsson (Kb) 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum  

2022-11-08 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 345 Dnr 2022-00741 
Svar på motion från Peter Wesley (KD) om att utreda möjligheter till 
arbete efter 65 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att kommunfullmäktige 8 
december 2020 beslutat om Riktlinjer för ett långt och gott arbetsliv – med inriktning 
att få äldre att jobba längre. 

Sammanfattning av ärendet 
Peter Wesley (KD) och Marie Wadström (KD) har inkommit med en motion om att 
utreda möjligheterna för Kungsbacka kommun att införa ett premiesystem för att få 
anställda att arbeta kvar efter 65 års ålder. Motionärerna vill också att det årligen från 
det att en anställd fyller 60 år ska hållas samtal med den anställde om dennes 
möjligheter och önskemål om ett förlängt arbetsliv. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-10-05 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-04, § 314 
Kommunfullmäktige 2022-09-15, § 137 
Motion från Peter Wesley (KD) och Marie Wadström (KD) om att utreda 
möjligheten till arbete efter 65, 2022-09-15 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
Kommunstyrelsens förvaltnings. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det.  
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§ 368 Dnr 2022-00014 
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0300-83 40 16 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Svar på motion från Peter Wesley (KD) m.fl. om att utreda möjligheter till arbete efter 
65 
 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att kommunfullmäktige 8 december 2020 
beslutat om Riktlinjer för ett långt och gott arbetsliv – med inriktning att få äldre att jobba längre. 

Sammanfattning av ärendet 
Peter Wesley (KD) och Marie Wadström (KD) har inkommit med en motion om att utreda 
möjligheterna för Kungsbacka kommun att införa ett premiesystem för att få anställda att arbeta kvar 
efter 65 års ålder. Motionärerna vill också att det årligen från det att en anställd fyller 60 år ska hållas 
samtal med den anställde om dennes möjligheter och önskemål om ett förlängt arbetsliv. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-10-05 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-04, § 314 
Kommunfullmäktige 2022-09-15, § 137 
Motion från Peter Wesley (KD) och Marie Wadström (KD) om att utreda möjligheten till arbete efter 
65, 2022-09-15 

Beskrivning av ärendet 
Peter Wesley (KD) och Marie Wadström (KD) har inkommit med en motion om att utreda 
möjligheterna för Kungsbacka kommun att införa ett premiesystem för att få anställda att arbeta kvar 
efter 65 års ålder. Motionärerna vill också att det årligen från det att en anställd fyller 60 år ska hållas 
samtal med den anställde om dennes möjligheter och önskemål om ett förlängt arbetsliv.  

I motionen beskrivs problemet med att andelen äldre i Sveriges befolkning ökar och behovet av att 
hitta nya vägar till kompetensförsörjning. Motionärerna anser att det är rimligt att tänka sig att 
arbetslivet blir längre. Kungsbacka kommun behöver därför besluta om stimulansåtgärder för att få fler 
att fortsätta arbeta efter 65 års ålder. 
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Kommunfullmäktige antog den 8 december 2020 dokumentet Riktlinjer för ett långt och gott arbetsliv 
– med inriktning att få äldre att jobba längre. Riktlinjerna innehåller olika verktyg som kan användas i 
syfte att behålla kompetens i kommunen och stimulera personer att vara kvar i anställning längre. De 
åtgärder som redovisas är  

 Dubblerad insättning till tjänstepension 

 Nedsatt tjänstgöringsgrad med delvis bibehållna förmåner 

 Gratis hälsoundersökning 

 Pensionsinformation 

 Lön som premie 

 Andra åtgärder såsom förläggning av arbetstiden, arbete på distans, andra arbetsuppgifter, 
kompetensutveckling. 

En av åtgärderna (5.) är att betala ut en extra löneökning från det år personen fyller 66 år, enligt 
förebild från bland annat Halmstads kommun. 

Av riktlinjerna framgår att chefen och medarbetaren ska hålla ett framtidssamtal som en del av 
utvecklingssamtalet och då lyfta frågor om arbetstagarens framtid och möjligheten till individuella 
lösningar utifrån riktlinjerna. 

Med hänvisning till att kommunfullmäktige redan beslutat om ett styrande dokument med innehåll i 
linje med det som motionärerna föreslår bör motionen avslås. 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 
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§ 314 Dnr 2022-00570 
Remittering av motion från Peter Wesley (KD) m.fl. om att utreda 
möjligheter till arbete efter 65 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till Kommunstyrelsens 
förvaltning för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Peter Wesley (KD) och Marie Wadström (KD) har inkommit med en motion om att 
utreda möjligheterna för Kungsbacka kommun att införa ett premiesystem för att få 
anställda att arbeta kvar efter 65 års ålder. Motionärerna vill också att det årligen från 
det att en anställd fyller 60 år ska hållas samtal med den anställde om dennes 
möjligheter och önskemål om ett förlängt arbetsliv. 

Motionen anmäldes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 15 september 2022. 
Vid sammanträdet beslutade kommunfullmäktige att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige, 2022-09-15, § 137 
Motion från Peter Wesley (KD) m.fl. om att utreda möjligheter till arbete efter 65, 
2022-07-21 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens förvaltning -HR-avdelningen 
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§ 137 Dnr 2022-00570 
Anmälan av motion från Peter Wesley (KD) m.fl. om att utreda 
möjligheter till arbete efter 65 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Peter Wesley (KD) och Marie Wadström (KD) har inkommit med en motion om att 
utreda möjligheterna för Kungsbacka kommun att införa ett premiesystem för att få 
anställda att arbeta kvar efter 65 års ålder. Motionärerna vill också att det årligen från 
det att en anställd fyller 60 år ska hållas samtal med den anställde om dennes 
möjligheter och önskemål om ett förlängt arbetsliv. 

Beslutsunderlag 
Motion från Peter Wesley (KD) m.fl. om att utreda möjligheter till arbete efter 65, 
2022-07-21 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan remittera 
motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att 
kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



Kungsbacka 202-07-21 

Motion till Kommunfullmäktige Kungsbacka 

År 2050 kommer en fjärdedel av Sveriges befolkning att vara 65 år eller äldre. När färre ska försörja 

fler är det helt nödvändigt och avgörande att hitta nya vägar till kampetensförsärjning via aktivt 

omställningsarbete. Kommuner och regioner är i början av en period med mycket stora krav pa 

omställning, trots att det ökade trycket från demografin har varit uppenbart och känt under ett antal år. 

En orsak til! vikten av förlängt arbetsliv år den ökade livslängden i befolkningen. De närmaste årens 

demografiska utmaning ställer än högre krav pä ett längre arbetsliv för att klara av att finansiera och 

bemanna välfärden när andelen förvårvsarbetande i aldern 20 — 64 minskar. Mot bakgrund av den 

ökande medellivslängden, vilken ökar med tre timmar per dag, och generellt sett bättre hålsy är det 

rimligt att tänka sig att även arbetslivet blir längre. En kvinna som går i pension vid 65 års älder, 

beräknas idag ha 20 år kvar att leva. Det är en enorm skillnad mot när den allmänna pensionen vid 67 

års ålder infördes i Sverige ~ 913, dä var medellivslängden ungefär 60 är. 

Kommunen står inför ökade kostnader de närmaste åren. Gapet mellan intäkter och invänarnas behov 

och förväntningar av välfärdstjänster kommer att öka. För att klara av att möta det ökande behovet av 

välfärdstjänster behöver kommunen arbeta med ett flertal aktiva omställningsåtgärder, utöver att fler 

arbeta längre. Fler mästa bl_ a arbeta mer (heltidsarbete som norm), effektivisera och öka kvaliten i 

verksamheterna genom digitalisering och införande av artificiell intelligens. 

Idag ser vi att den gamla pensionsåldern 65 är ligger kvar som en styrande gräns för 

pensionsavgångar. Kungsbacka kommun behöver som en del idet aktiva omställningsarbetet och 

som en del i att minska rekryteringsutmaningen besluta om stimulansåtgärder för att fä fler att arbeta 

längre och skapa fortsatta goda förutsättningar för att utveckla välfärden i Kungsbacka kommun 

Stimulansåtgärder för ett förlängt arbetsliv. 

En premiemodell där de som väljer att fortsätta jobba efter 65 ar får en premie från och med 

den månad de fyller 65 är som utbetalas äret därefter. 

Utveckling av strategier och metoder som underlättar befordring eller omplacering till andra 

arbetsuppgifter för att kunna behålla den kompetens som finns inom kommunen. Detta gör det 

mer attraktivt att jobba vidare för de som har tunga fysiskt eller psykiskt utmanande 

arbetsuppgifter. Det är viktigt att de äldre medarbetarna får vara med och diskutera 

karriärsmå) och arbetsuppgifter för att motivera dem att planera för förändringar i karriären. 

Förbättrat systematiskt arbetsmiljäarbete med äldersanpassade riskbedömningar och 

anpassning av arbetsplatsen. 

Kristdemokraterna föreslår 

-att kommunfull~~~äktige uppdrar ät kommunstyrelsen att utreda möjligheten fbr Kungsbacka Kommun 

att införa ett premiesystem för att fä medarbetare att stanna kvar efter 65. likt det som tillämpas i 

Halmstad 

-att det årligen efter 60 ärs älder skall hällas ett samtal med den anställde där man diskuterar dennes 

möjligheter och önskemät fär ett förlängt arbetsliv. 

För Kris demokraterna i Kungsbacka 

Peter esley Marie Wadström 


	Ärendelista
	Ärende 4 - Visstidspension för förtroendevald
	Ärende 5 - Omfördelning av budget i lokalplan Samlokalisering daglig verksamhet Kyrkskolan
	Ärende 6 - Ansökan om planbesked för Fors 1:387
	Ärende 7 - Godkännande av avtal om parkeringsavlösen för Banken 11
	Ärende 8 - Godkännande av tilläggsavtal till köpeavtal avseende försäljning av Duvehed 2:51, Duvehed verksamhetsområde
	Ärende 9 - Svar på Kulturdepartementets remiss av betänkandet av kommittén Demokratin 100 år - samling för en stark demokrati (SOU 2022:28)
	Ärende 10 - Se separat fil för handlingar
	Ärende 11 - Se separat fil för handlingar
	Ärende 12 - Svar på Infrastrukturdepartementets remiss av utredning av mål om ökad andel cykling i Sverige
	Ärende 15 - Rapport från nämnden för Vård & Omsorg av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 2, 2022
	Ärende 16 - Rapport från nämnden för Individ & Familjeomsorg av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 2, 2022
	Ärende 17 - Överföring av budgetansvar avseende boende för nyanlända
	Ärende 18 - Taxa för plan- och byggverksamhet
	Ärende 19 - Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter
	Ärende 20 - Antagande av Lokala avfallsföreskrifter i Kungsbacka kommun
	Ärende 21 - Redovisning av icke färdigberedda motioner (2, 2022)
	Ärende 22 - Svar på motion från Eva Borg (S) om att ta fram en träbyggnadsstrategi
	Ärende 23 - Svar på motion från Agnetha Ernegård (-) om lägenheter till studenter och anställda i Vård & Omsorgs boenden
	Ärende 24 - Svar på motion från Agnetha Ernegård (-) om att ändra ordet brukare till kunder/boende inom vård och omsorg
	Ärende 25 - Svar på motion från Roger Larsson (KB) om att ändra ordet brukare till kunder/boende inom vård och omsorg
	Ärende 26 - Svar på motion från Roger Larsson (KB) om pensionärers möjlighet att äta skollunch
	Ärende 27 - Svar på motion från Roger Larsson (KB) om fullvaccinering inom Kungsbacka kommuns verksamheter
	Ärende 28 - Svar på motion från Peter Wesley (KD) om att utreda möjligheter till arbete efter 65
	Kommunstyrelsen kallelse 2022-11-22.pdf
	Kommunstyrelsen
	Information
	Beslutsärenden
	Förslag till beslut i kommunstyrelsen
	Förslag till beslut i kommunstyrelsen
	Förslag till beslut i kommunstyrelsen
	Förslag till beslut i kommunstyrelsen
	Förslag till beslut i kommunstyrelsen
	Förslag till beslut i kommunstyrelsen
	Förslag till beslut i kommunstyrelsen
	Förslag till beslut i kommunstyrelsen
	Förslag till beslut i kommunstyrelsen
	Förslag till beslut i kommunstyrelsen
	Förslag till beslut i kommunstyrelsen
	Förslag till beslut i kommunfullmäktige
	Förslag till beslut i kommunfullmäktige
	Förslag till beslut i kommunfullmäktige
	Kommunfullmäktige överför budgetansvar för boende för nyanlända från kommunstyrelsen till nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, vilket för 2022 är 4 722 000 kronor och för 2023 4 850 000 kronor.
	Förslag till beslut i kommunfullmäktige
	Förslag till beslut i kommunfullmäktige
	Förslag till beslut i kommunfullmäktige
	Förslag till beslut i kommunfullmäktige
	Förslag till beslut i kommunfullmäktige
	Förslag till beslut i kommunfullmäktige
	Förslag till beslut i kommunfullmäktige
	Förslag till beslut i kommunfullmäktige
	Förslag till beslut i kommunfullmäktige
	Förslag till beslut i kommunfullmäktige
	Förslag till beslut i kommunfullmäktige


	Beslut-202200687-KS-§ 369.pdf
	Antagande av Lokala avfallsföreskrifter
	Förslag till beslut i kommunfullmäktige
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslutsgång





